O seu automóvel
é uma conquista que
merece ser protegida

A FORTALEZA Seguros, trabalha para que as suas conquistas
estejam sempre ao seu lado. Não só no presente como no futuro.
Através de uma relação próxima com os nossos Clientes,
apresentamos as soluções ideais para si e para as suas conquistas.
Porque o seu automóvel é uma conquista importante, queremos
garantir que tem a protecção certa.

VANTAGENS QUE TEMOS PARA OFERECER:
Regularização dos sinistros num prazo máximo
de 10 dias úteis, no âmbito da cobertura de Danos
Próprios, após entrega de documentação completa;

PROTECÇÃO PARA SI
E PARA O SEU AUTOMÓVEL
A FORTALEZA protege o seu trajecto
diário contra todo o tipo de riscos
consoante as suas necessidades.

Cobertura de ocupantes com elevada qualidade de serviço,
através de parceria com prestigiada prestadora de serviços;
Níveis de serviço de excelência, com resposta a Clientes
num prazo máximo de 24h;
Processo de emissão do Contrato e do Certificado de Seguro
efectuado na hora com rapidez, agilidade e segurança.

Responsabilidade civil (capital obrigatório)

Responsabilidade civil (capital facultativo)

Assistência em viagem - Reboque

Ocupantes de viatura

CONHEÇA A QUALIDADE
DOS NOSSOS SERVIÇOS NO
TRATAMENTO DE SINISTROS
Livre escolha das oficinas pelo Cliente;

Em caso de acidente,
participe o sinistro
no prazo máximo
de 8 dias úteis

Quebra isolada de vidros

Choque, colisão e capotamento

Incêndio, raio e explosão

Equipa de peritagem de excelência;
Possibilidade de efectuar a peritagem
através de foto peritagem;
Níveis de serviço para regularização
de sinistros de referência no sector.

Furto ou roubo

Fenómenos da natureza

Actos de vandalismo

PRODUTOS FORTALEZA
Proteja-se a si, à sua família
e à sua empresa:
SEGURO AUTO FROTA
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.

