Salvaguarde
os seus
Colaboradores

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 os seus Colaboradores são os seus maiores aliados,
queremos garantir que têm a protecção certa.

VANTAGENS QUE TEMOS PARA OFERECER:
Parceria com prestigiada prestadora de serviços na gestão
de sinistros, permitindo uma rápida resolução dos mesmos,
o que irá garantir um elevado nível de serviço;
Acompanhamento dos sinistrados durante todo
o processo de assistência e recuperação;

Processo de emissão do Contrato de Seguro efectuado
na hora com rapidez, agilidade e segurança.

Serviço personalizado capaz de promover um rápido
atendimento, encaminhamento e assistência clínica e hospitalar;

Protocolo com os centros de assistência Hospitalares
mais eficientes.

Exerça as suas
funções laborais
com conforto
e segurança.
Esteja seguro
face a quaisquer
situações.

Faça do Seguro
Acidentes de
Trabalho o seu
Colaborador
indispensável.

Em assuntos de protecção, não hesite em partilhar
connosco as suas necessidades e inquietações.
Além de assegurar as despesas de tratamento provenientes
de um eventual acidente, a FORTALEZA Seguros cobre ainda
as indemnizações financeiras que poderá ter em consequência
da interrupção da actividade laboral.
No trajecto diário para o trabalho e no exercício das funções
dos seus Colaboradores, tenha a certeza de que as suas
necessidades de protecção estão seguras connosco.

OBRIGATÓRIO POR LEI

Em caso de acidente, temos um serviço completo
e personalizado sempre ao seu dispor:

Assistência em serviço;

Níveis de serviço de excelência, com resposta a Clientes
num prazo máximo de 24h;

AS SUAS NECESSIDADES
SÃO AS NOSSAS PRIORIDADES

CONHEÇA A QUALIDADE DOS NOSSOS
SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE SINISTROS

SAIBA COMO PROCEDER EM CASO DE ACIDENTE
Em caso de acidente, dirija-se ao centro hospitalar mais próximo
ou a um centro Hospitalar com o qual a FORTALEZA Seguros
tenha protocolo, acompanhado da participação de sinistro.
A FORTALEZA disponibiliza ainda ao Cliente, aquando
da subscrição de uma apólice Acidentes de Trabalho, um Guia
de Participação de Sinistros onde constam os passos a seguir
em caso de ocorrência de um acidente.

Em caso de
Acidente, conte
connosco para
a sua Protecção
e Segurança

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 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.

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.

