Esteja protegido
desde a partida até
ao regresso a casa

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 as suas viagens são uma conquista
importante, queremos garantir que tem a protecção certa.

VANTAGENS QUE TEMOS PARA OFERECER:
Viagens Plus – é um produto diferenciador e único no mercado,
que oferece maior liberdade e opções de escolha ao Cliente,
permitindo viagens ilimitadas para qualquer lugar do Mundo
com uma única apólice anual;

Voe mais
alto com a
FORTALEZA
Seguros

COBERTURAS
A FORTALEZA Seguros disponibiliza aos seus Clientes
uma variedade significativa de coberturas e garantias:
Morte por acidente;
Invalidez / Incapacidades;

Diversidade de opções de períodos, desde 7 dias a 180 dias,
com coberturas e níveis de assistência de elevada qualidade;

Bagagem pessoal;
Assistência médica e emergência;

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

Serviços de assistência pessoal;
Perdas e demoras;
Acidentes pessoais em meios de transporte público;

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

Responsabilidade civil;
Cancelamento de viagem.

TENHA UMA BOA VIAGEM
COM A FORTALEZA SEGUROS

O seguro Viagem
FORTALEZA é um
parceiro disponível em
todos os momentos para
a segurança e protecção
enquanto viaja.

PLANOS DE VIAGENS
Sinta-se seguro nas suas viagens sabendo que está protegido
com a FORTALEZA Seguros. A nossa oferta encontra-se
disponível nos seguintes planos:

VIAGENS PLUS
Oferecemos um produto inovador para quem pretenda
viajar sem restrições e para vários destinos, com as
seguintes características:
Cobertura em todos os países do Mundo,
(excepto país de residência);

PLANO EUROPA

PLANO ÁFRICA

Todos os países
do mundo,
excepto país
de residência.

Todos os países
da Europa,
incluindo
os do espaço
Schengen.

Todos os países
de África.
Inclui país
de residência.

PERÍODOS1

7

Múltiplas viagens anuais, por períodos não superiores
a 90 dias consecutivos de viagem;
Válido por 1 ano e renovável por períodos iguais.

PLANO MUNDIAL
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MÚLTIPLAS
VIAGENS ANUAIS

Períodos máximos de cobertura para viagem, não excedendo os 90 dias consecutivos,
mesmo para os casos de cobertura semestral ou anual.

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 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.

