
SOLUÇÃO CRÉDITO HABITAÇÃO
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Um melhor amanhã, agora

N
A PRÉVOIR, TEMOS UM COMPROMISSO: ESTAR SEMPRE AO SEU LADO PARA 

GARANTIR O SEU FUTURO E O SUCESSO DOS SEUS PROJECTOS.

HÁ MAIS DE 100 ANOS QUE OS NOSSOS ESPECIALISTAS FAZEM PROVA DO SEU EMPENHO. 

SÃO AS SUAS EXPECTATIVAS E AS SUAS NECESSIDADES QUE QUEREMOS CONTINUAR A 

ANTECIPAR E A ATENDER.

AO SEU DISPOR COLOCAMOS AS NOSSAS COMPETÊNCIAS, AS NOSSAS ENERGIAS E OS 

NOSSOS VALORES DE PARTILHA E DE RESPONSABILIDADE, PARA ACOMPANHÁ-LO DE 

FORMA SIMPLES E EFICAZ AO LONGO DE TODA A SUA VIDA.

ESPAÇO CLIENTE
Entre no seu espaço cliente 
através do Prévoir Online
www.prevoironline.pt
e encontre todas as informações 
sobre os seus contratos.

LINHA DE APOIO AO CLIENTE

Outros contactos:
918 662 020 / 969 659 590
Atendimento nos dias úteis 
das 8h45 às 16h45.

Nº Verde 800 20 36 46
CHAMADA GRÁTIS REDE FIXA

PRÉVOIR-VIE GROUPE PRÉVOIR
SUCURSAL EM PORTUGAL
Rua Júlio Dinis, 826 - 2.° e 3.° 4050-322 Porto
email: prevoir@prevoir.pt
tel. 226 051 470 // fax 226 051 479
NIPC 980 132 657 // CRC Porto - 2ª Secção n° 23

SOCIEDADE ANÓNIMA DE SEGUROS (SEDE)
Capital social: 45 000 000 €
19, rue d’Aumale // 75306 Paris Cedex 09 - França
RCS Paris B 343 286 183
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O SEU INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO PROTEGIDO

SOLUÇÃO PRÉVOIR VIDA DOMUS

O Prévoir Vida Domus é um seguro de vida destinado a garantir o pagamento do seu crédito habitação. 
Ao contrair um empréstimo para a compra da sua habitação, é-lhe pedida a contratação de um seguro 
de vida. Na hora de escolher o seu contrato de seguro, compare o que lhe é proposto com a nossa 
oferta Prévoir Vida Domus.

Para além de uma tarifa muito competitiva, o Prévoir Vida Domus tem ainda garantias inovadoras 
que fazem toda a diferença em situações difíceis. Se já contraiu ou se vai contrair um empréstimo 
imobiliário, fale connosco.

Notas:

A informação contida neste folheto é de carácter publicitário. Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.

Algumas das garantias deste seguro estão sujeitas a períodos de carência e a exclusões que se encontram definidos nas condições gerais.

O que queremos dizer...

Pontos fortes do Prévoir Vida Domus

	 Formalidades	médicas	simplificadas
Até 230.000€, apenas uma Declaração do Estado de Saúde é necessária.

	 Subscrição	flexível	do	nível	de	garantia
No momento da subscrição, pode escolher as percentagens do capital e de prestação seguras.

	 Subscrição	alargada	das	garantias
• Morte/IAD e IDPAC até aos 65 anos.
• ITA até aos 55 anos.

Vantagens de subscrição

	 Tarifa	competitiva	e	soluções	flexíveis
A tarifa do Prévoir Vida Domus é das mais competitivas do mercado. O seguro adapta-se ao tipo de 
empréstimo contraído: taxa fixa ou variável, com ou sem valor residual e período de carência inicial.

 Protecção reforçada em caso de invalidez
A Invalidez Definitiva para a Profissão ou Actividade Compatível é um risco que não deve ser 
subestimado. Reforce as suas coberturas com esta garantia.

	 Capital	Adicional	por	Acidente	pago	a	si	ou	à	sua	família
Ao subscrever a garantia IDPAC, beneficia de um capital adicional que será pago directamente a si 
ou à sua família para os ajudar a enfrentar os momentos difíceis.

	 Pagamos	a	sua	prestação	ao	banco
Ao subscrever a garantia ITA, a Prévoir encarrega-se de pagar, por si, a sua prestação à instituição 
de crédito, conforme definido nas condições particulares.

Morte
Em caso de morte, em consequência de doença ou acidente, o Segurador pagará 
o capital em dívida à instituição de crédito, na proporção escolhida pelo Tomador 
do Seguro e no limite do crédito subsistente. A garantia Morte cessa aos 80 anos 
da Pessoa Segura.

Invalidez	Absoluta	e	Definitiva	(IAD)
Incapacidade física da Pessoa Segura que, em consequência de doença ou 
acidente ocorridos dentro do período da garantia, após cura clínica comprovada 
medicamente, a impede total e definitivamente de exercer qualquer actividade e 
cumulativamente a obriga à assistência de terceira pessoa para a prática dos actos 
normais da vida. A garantia IAD cessa aos 75 anos da Pessoa Segura.

Invalidez	Definitiva	para	a	Profissão	ou	Actividade	Compatível	66%	(IDPAC)
Entende-se por Invalidez Definitiva para a Profissão ou Actividade Compatível 
aquela que, em consequência de doença ou acidente ocorridos dentro do período 
da garantia, após cura clínica da Pessoa Segura, a deixa afectada de invalidez em 
grau igual ou superior a 66%, de acordo com a Tabela Nacional de Incapacidades, 
e impossibilitada de exercer total e definitivamente a sua profissão ou qualquer 
outra actividade remunerada compatível com os seus conhecimentos e aptidões. 
Esta garantia cessa aos 67 anos da Pessoa Segura.

Incapacidade	Temporária	Absoluta	(ITA)
Entende-se por ITA aquela que, em consequência de acidente ou doença, 
comprovada clinicamente, impossibilita a Pessoa Segura de exercer de forma 
temporária e total a sua actividade profissional. A garantia ITA cessa aos 60 anos 
da Pessoa Segura.

Exoneração	do	pagamento	de	prestação
A Prévoir assume o pagamento das prestações que forem devidas à instituição de 
crédito, a partir do dia seguinte depois de decorridos 90 dias sobre a data do início 
da incapacidade, desde que esteja reconhecida pela Prévoir. Este pagamento tem o 
limite de 3.000€ por mês e uma duração máxima de 730 dias.

Capital Adicional por Acidente
Ao subscrever a garantia Invalidez Definitiva para a Profissão ou Actividade 
Compatível, em caso de Morte, IAD ou IDPAC por acidente, pagamento de um capital 
adicional directamente à Pessoa Segura ou aos seus beneficiários, correspondente 
a seis vezes o valor da última prestação mensal devida, no limite total de 6.000 € por 
pessoa segura e na proporção escolhida para a garantia IDPAC.

> Por doença ou acidente
> Pagamento do capital em 

dívida à instituição de 
crédito, na proporção 
escolhida pelo Tomador 
do Seguro

Invalidez Definitiva
para a Profissão ou 

Actividade Compatível 
(IDPAC)

> Por doença ou acidente
> Pagamento das presta-

ções do empréstimo à 
instituição de crédito, 
pela Prévoir-Vie, na 
proporção escolhida 
pelo Tomador do Seguro

Incapacidade 
Temporária

Absoluta (ITA)

Opção 1

Capital Adicional por 
Acidente para si ou para a 

sua família, até 6.000 € 
por pessoa segura

Com a subscrição
da garantia IDPAC

INCLUÍDO

Morte e Invalidez
Absoluta e Definitiva (IAD)√

> Por doença ou acidente
> Pagamento do capital em dívida à 

instituição de crédito, na proporção 
escolhida pelo Tomador do Seguro

ESCOLHA AS SUAS
GARANTIAS COMPLEMENTARES

SUBSCREVA A SUA PROTECÇÃO BASE
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