Seguro
Acidentes
Pessoais

A protecção
certa para todos
os imprevistos

Na FORTALEZA, garantimos que cada seguro corresponde às
necessidades específicas de quem cuidamos. Conscientes das
diferentes situações de acidentes emergentes que acontecem
na vida, queremos garantir que têm a protecção certa, a
qualquer momento e em qualquer lugar.

VANTAGENS QUE TEMOS PARA OFERECER:

PLANO PROTECÇÃO PESSOAL
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Cobertura de Morte;

Coberturas complementares;

O Seguro de Acidentes Pessoais é um seguro simples e acessível,
contemplando as várias situações emergentes de acidentes;

Despesas de tratamento;

Despesas de Funeral.

Cobertura de Invalidez
Permanente;

Subsídio diário
por internamento;

Podem ser garantidos os riscos Profissionais
e Extra-profissionais;

Garante a responsabilidade
civil à reparação de danos
a terceiros;

Despesas de internamento
hospitalar;

É um seguro feito à sua medida, com várias opções,
assegurando uma protecção eficaz.

PLANO PROTECÇÃO JOVEM
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:

CONHEÇA
AS CONDIÇÕES DO SEGURO

Cobertura de Invalidez
Permanente;

Despesas de internamento
hospitalar;

Despesas de tratamento;

Coberturas complementares;

Subsídio diário
por internamento.

Despesas de funeral;

A protecção certa,
a qualquer momento
e em qualquer lugar.

Assegura a protecção em qualquer parte do Mundo,
365 dias por ano, 24 horas por dia, em lazer ou em trabalho;
Processo de subscrição imediata, desde que o cliente esteja
de boa saúde e se contratem planos standard;

* Valores em AOA

Níveis de serviço de excelência, com resposta a Clientes
num prazo máximo de 24h;
Inovação e qualidade face ao mercado;
Processo de emissão do contrato e do Certificado de Seguro
efectuado na hora com rapidez, agilidade e segurança.

* Valores em AOA

PRODUTOS FORTALEZA
Proteja-se a si, à sua família
e à sua empresa:
SEGURO AUTOMÓVEL
Garantia de protecção da sua viatura através
de um amplo conjunto de coberturas base + opcionais.

SEGURO AUTOFROTA
Garantia de protecção das viaturas da sua Empresa
através de um amplo conjunto de coberturas.

SEGURO VIAGEM
Garantia de protecção em viagem através de uma ampla
cobertura geográfica com diversas opções de períodos.

SEGURO ACIDENTES DE TRABALHO
Assistência médica e hospitalar para os Colaboradores
da sua Empresa.

SOLUÇÃO SAÚDE INTERNACIONAL
O melhor tratamento hospitalar numa das mais conceituadas
clínicas da Europa (Clínica Universidade de Navarra).

SEGURO VIDA RISCO
Garantia da protecção do seu crédito em caso
de morte ou invalidez, permitindo à sua família
a devida estabilidade financeira.

Para subscrever este seguro, clique aqui para pedir uma
proposta ou dirija-se a um Ponto de Atendimento ATLANTICO.

