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EM 10 DIAS, MAIS DE 10.000 PESSOAS PROTEGIDAS
COM O SEGURO COVID-19 DA GENERALI/TRANQUILIDADE


Produto pioneiro no mercado é mais um apoio aos
colaboradores das empresas

Lisboa, 9 de abril de 2020 – Passados 10 dias sobre o lançamento do Seguro de Saúde
Covid-19 para empresas, a Generali e a Tranquilidade já registam mais de 10.000
pessoas seguras. Este é um produto dirigido a empresas que procuram proteção para os
seus colaboradores que venham a contrair Covid-19, em particular para aquelas que
continuam em atividade e que têm os seus colaboradores mais expostos à possibilidade
de infeção.
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O número confirma o interesse do mercado empresarial por soluções que assegurem um
apoio financeiro aos colaboradores em caso de internamento por Covid-19 e que
transmitam a confiança necessária para que estes possam continuar a desenvolver a sua
atividade, neste momento particularmente difícil.
Desenvolvido em parceria com a AdvanceCare, e dirigido a empresas com 20 ou mais
colaboradores, o Seguro de Saúde Covid-19 garante um subsídio diário de 100 euros por
cada dia de hospitalização causada por infeção de Covid-19 durante um período de 10
dias, pagos após o 7º dia de internamento. Inclui ainda uma indemnização de
convalescença de 3 mil euros paga após a alta de hospitalização numa unidade de
cuidados intensivos, causada por infeção de Covid-19. O produto, em comercialização
até 14 de abril, tem um preço de 19,90 euros por colaborador e é válido durante 90 dias.
À comercialização do seguro está associada uma componente de responsabilidade social
com a Generali/Tranquilidade a entregar à Cruz Vermelha Portuguesa 1 euro por cada
colaborador seguro.
A Generali/Tranquilidade assume-se como um Parceiro para Vida e o lançamento deste
produto insere-se num vasto conjunto de iniciativas de apoio às famílias e empresas
portuguesas no âmbito do Covid-19. Destas, destaque para a antecipação de 50 milhões
de euros em pagamentos a mediadores, fornecedores e prestadores de saúde, a
adaptação das condições dos seguros ao contexto atual, o pagamento de testes de
diagnóstico e iniciativas de responsabilidade social, entre outras.

GRUPO GENERALI
A Generali é um dos maiores fornecedores mundiais de seguros e gestão de ativos. Fundada em 1831, está
presente em 50 países do mundo com um total de receitas de prémios de mais de 69,7 mil milhões de euros
em 2019. Com quase 72.000 funcionários servindo 61 milhões de clientes, o Grupo tem uma posição de
liderança na Europa e uma presença crescente na Ásia e na América Latina. A ambição da Generali é ser o
parceiro para a vida dos seus clientes, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas graças a uma
rede de distribuição inigualável.

TRANQUILIDADE, MARCA DA SEGURADORAS UNIDAS, S.A.
Fundada em 1871, a Tranquilidade é uma marca da Seguradoras Unidas, S.A.,um operador de seguros em
Portugal com 15,8% de quota de mercado não-vida e 1.600.000 clientes. A Companhia oferece aos seus
clientes, particulares e empresas, a solução de seguros mais adequada a cada fase da vida e conta com
uma rede de distribuição de mais de 2.000 pontos de venda – 80 Corretores, 1600 Agentes multimarca e 400
Agentes exclusivos. Proximidade, qualidade de serviço e simplicidade de processos, alicerçadas na
transformação digital e inovação, são compromissos da Seguradoras Unidas, que faz parte do Grupo
Generali.

SOBRE A ADVANCECARE
A AdvanceCare atua no mercado desde 1998 enquanto plataforma especializada na gestão de seguros e
planos de saúde dos seus parceiros institucionais (maioritariamente Seguradoras e Subsistemas), tendo
progressivamente alargado os seus serviços a outras áreas relacionadas, como a gestão de Danos
Corporais, a Avaliação de Risco e a Medicina no Trabalho. Hoje em dia o Grupo AdvanceCare gere mais de
1 milhão de Clientes só no negócio de saúde, pagando mais de 200 milhões de euros de despesas de saúde
por ano. Desde o início de 2020, a AdvanceCare faz parte do Grupo Generali.

