Caro cliente,
Incluímos o teletrabalho no seu seguro de acidentes de trabalho (AT)
Estamos atentos à evolução da situação do Covid-19 e à segurança dos nossos clientes.
Assim, para apoiar os clientes empresariais que estão a implementar soluções de teletrabalho para
os seus colaboradores, iremos alargar a cobertura do seguro de acidentes de trabalho a este regime.
Esta situação aplica-se a todos os clientes que tenham seguros de AT Conta de Outrem.
Os seus colaboradores que se encontrem em casa em teletrabalho ficam assim protegidos em caso
de acidente. Manteremos esta cobertura enquanto a situação atual, relacionada com o Covid-19, não
estabilizar.
Tenha em atenção as regras de utilização do seguro por teletrabalho
Serão considerados como acidentes de trabalho, os acidentes ocorridos no desempenho de funções
em teletrabalho, indicadas pela autoridade pública ou pela entidade empregadora [de acordo com as
regras definidas na lei]. Lembramos que as empresas devem registar o teletrabalho, identificando os
trabalhadores, datas e horas autorizadas, e as respetivas moradas onde vai ser prestado o trabalho.
Asseguramos a fisioterapia a partir de casa no período de isolamento
Os seus colaboradores em reabilitação de um acidente de trabalho podem fazer os planos de
fisioterapia definidos a partir das suas casas, neste período de isolamento ou quarentena com o nosso
parceiro SWORD Health. Caso queiram usar esta opção, devem entrar em contacto connosco para a
Linha Sinistros através do n.º 211 520 310 (dias úteis das 9h às 19h).
Somos o seu parceiro para a vida
Estamos ao lado das empresas portuguesas e dos seus trabalhadores para garantir a proteção e
segurança de todos, para que, juntos, possamos ultrapassar este momento, ainda mais fortes e com
mais oportunidades de crescimento para o seu negócio.
Temos todo o gosto em esclarecer as suas dúvidas
O seu mediador é a pessoa certa para isso. Se preferir, também pode visitar-nos em tranquilidade.pt
ou contactar-nos através da Linha Clientes.
Obrigado,
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