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Escritórios SEGURAMOS com nova imagem
Sede - Porto

Trofa

Todos os nossos espaços dispõem de
excelentes condições de atendimento e
agora todos apresentam imagem uniforme
para melhor identificação.
SEGURAMOS, quando é importante!
Guimarães

Felgueiras

www.seguramos.pt – Novo site já disponível !
Entendemos que chegou o momento de
modernizar a nossa presença neste canal de
comunicação e em junho/2013 avançamos
com o novo site que poderá visitar em
www.seguramos.pt
Quando em setembro de 2008 lançamos o
primeiro site da Seguramos obtivemos
grandes elogios pela generalidade dos nossos
parceiros, clientes e fornecedores.

Fazendo um balanço fomos visitados por
27.843 pessoas. Ocorreram mais de 150.000
visualizações de página em 41.724 visitas.
Confiamos que continuará a ser do vosso
agrado e uma referência no setor.
Porto . Trofa . Felgueiras . Guimarães

|

www.seguramos.pt

Equipa BTT SEGURAMOS – Percorreu caminhos de Santiago
Inserida no plano de atividades da equipa BTT
SEGURAMOS realizou-se a habitual visita a Santiago.
Este ano o percurso escolhido foi “o caminho da costa”,
que totalizou 252,5 Km, com início em Vila do Conde,
passagens em Esposende, Viana do Castelo, Caminha, La
Guardia, Baiona, Vigo, Pontevedra e finalmente Santiago
de Compostela.
Participaram neste evento 13 “destacados atletas”, que
acima de tudo tiveram a preocupação de evitar
incidentes e chegar em boas condições ao destino. Não
conseguiram evitar alguns furos (prontamente
reparados) e uma corrente partida (por um maçarico).
A comitiva, pelo seu elevado número, simpatia e
camaradagem causou grande impacto em todo o
percurso.

Plano Vida Sem Fronteiras
Trabalha ou viaja com frequência para fora de Portugal?
• Temos uma solução que combina Assistência em Viagem com um Seguro de Vida.

Porquê subscrever o Plano Vida Sem Fronteiras?
• Porque fora do ambiente habitual aumentam os riscos em consequência de doença ou acidente.
 Através do Seguro de Vida fica protegido de situações que causem a morte ou invalidez por doença
ou acidente;
 Com a assistência a Pessoas em viagem, sabe que, em caso de doença súbita ou acidente, as despesas
médicas e hospitalização estão asseguradas assim como o repatriamento;
 É simples de subscrever e com formalidades médicas muito reduzidas. Não vale a pena correr riscos.
• Apresentamos uma proposta adaptada à realidade de cada um…

 Particulares ou Empresários Individuais, com deslocações temporárias para o estrangeiro, por
períodos até 180 dias;
 Empresas com colaboradores que viajam com frequência ou deslocados temporariamente no
estrangeiro.

Consulte-nos e saiba como proteger-se!
Fonte: Companhia de Seguros Tranquilidade, S A
Pub. Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.
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