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Este documento apresenta-se como um resumo das Condições Gerais do seguro Prévoir Solução Mulher e não 
dispensa a consulta integral das mesmas. 

 

SEGURADOR Prévoir-Vie – Groupe Prévoir S.A., Sucursal em Portugal, legalmente autorizada a exercer a 
actividade seguradora. 

FINALIDADE O presente contrato tem por finalidade o pagamento do capital seguro previsto nas Condições 
Particulares e tem por objecto: 

‒ Em caso de Morte da Pessoa Segura, em consequência de doença ou acidente garantidos: 
o pagamento do capital seguro; 

‒ Em caso de Diagnóstico de Doenças Graves Femininas à Pessoa Segura: pagamento do 
capital seguro. 

SEGMENTO-ALVO Direccionado essencialmente para clientes com idades compreendidas entre os 35 e os 50 
anos. 

CONDIÇÕES DE 
SUBSCRIÇÃO 

Na subscrição, o Tomador de Seguro/Pessoa Segura deverá ter uma idade compreendida entre 
os 18 e os 55 anos.  

Na subscrição, a Pessoa Segura deverá preencher uma Declaração do Estado de Saúde. A 
aceitação do seguro carece da análise e aceitação prévia do risco pela Prévoir, podendo, em 
certos casos, determinar a realização de exames médicos. 

GARANTIAS 1. MORTE DA PESSOA SEGURA: 

a) Em caso de Morte da Pessoa Segura devido a doença ou acidente, o Segurador pagará 
o capital subscrito que ficará a constar nas Condições Particulares. 

É considerada Morte por Doença aquela que resultar de doença e que ocorra depois 
de decorrido o período de carência de 90 dias contados da data de início do contrato. 

b) O contrato cessa e deixa de produzir qualquer efeito após o pagamento do capital 
seguro pelo Segurador ao abrigo da garantia principal Morte. 

2. DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS GRAVES FEMININAS 

a) Em caso de Diagnóstico à Pessoa Segura de alguma das Doenças Graves Femininas 
adiante definidas será pago antecipadamente 50% do capital seguro para a Garantia 
Morte, mantendo-se o seguro em vigor, com este capital seguro, reduzido do 
montante pago antecipadamente. 

b) A presente garantia só entra em vigor decorridos 90 dias da data de início do 
contrato e se a Pessoa Segura sobreviveu por 30 dias a contar da data de diagnóstico. 

c) O capital seguro é liquidado uma única vez, ainda que se diagnostique na Pessoa 
Segura mais do que uma Doença Grave Feminina, na mesma data ou em datas 
distintas. 

d) A garantia Diagnóstico de Doenças Graves Femininas cessa com o pagamento do 
capital previsto para esta garantia, mantendo-se a garantia Morte em vigor, pelo 
capital remanescente. 

e) As Doenças Graves Femininas consideradas para efeitos desta cobertura 
complementar são os cancros primários do sexo femininos (tumor maligno): 

 Cancro da mama; 

 Cancro do colo do útero; 

 Cancro do útero; 

 Cancro dos ovários; 

 Cancro das trompas uterinas (trompas de Falópio). 

EXCLUSÕES 1. Exclusão específica da garantia Morte: 

O suicídio da Pessoa Segura não é coberto durante o primeiro ano de subscrição. 

2. Exclusões comuns a todas as garantias: 

Ficam expressamente excluídas de todas as garantias, não havendo, portanto, lugar a 
qualquer pagamento as consequências de: 
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a) Tentativa de suicídio por parte da Pessoa Segura; 

b) Acidentes ou doenças intencionalmente provocados pelo Tomador do Seguro, Pessoa 
Segura ou Beneficiário; 

c) Acidentes ocorridos antes da entrada em vigor do contrato; 

d) Doença de qualquer natureza, existente antes da entrada em vigor das garantias do 
contrato, desde que dela a Pessoa Segura tenha conhecimento; 

e) Os casos em que seja verificada a existência de álcool no sangue da Pessoa Segura em 
grau igual ou superior ao que se encontrar definido na lei como permitido para os 
condutores de veículos automóveis em Portugal; 

f) A verificação de terem sido consumidas drogas ou estupefacientes, não receitados 
por médicos, ou, tendo-o sido, haja recomendação ou prescrição para não ser 
praticado o acto ou actividade em que ocorreu o acidente, enquanto perdurasse o 
efeito; 

g) Actos de guerra civil ou com país estrangeiro, motins, rixas e movimentos populares; 

h) Prática, treino ou ensino de um desporto a título profissional, excepto se declarado 
na proposta ou posteriormente e previsto nas Condições Particulares ou em Acta 
Adicional; 

i) Participação em competições, demonstrações, acrobacias, raides, que utilizem 
engenhos aéreos assim como a participação em voos de ensaio e voos em protótipos; 

j) Utilização com ou sem condução de um veículo com motor de 2 ou 3 rodas com 
cilindrada até 125 cm

3
; 

k) Qualquer acto criminoso ou ilegal em que a Pessoa Segura intervenha. 

3. Exclusões específicas da garantia Diagnóstico de Doenças Graves Femininas: 

Não haverá pagamento do capital garantido nas seguintes circunstâncias: 

‒ “Carcinoma in situ” ou “cancer in situ”, displasias e todas as condições pré-malignas. 

‒ Tumores na presença de qualquer vírus de imunodeficiência humana (HIV) ou todas 
as situações associadas à síndroma de imunodeficiência humana adquirida (SIDA). 

‒ Condições pré-existentes. Pedidos que surgem (directa ou indirectamente) como 
resultado de uma condição pré-existente são excluídos. Consideram-se como 
condições pré-existentes uma doença, ferimento, condição ou sintoma: 

 do conhecimento da Pessoa Segura antes do início do contrato de seguro; 

 ou pelo qual a Pessoa Segura tenha consultado um médico antes do início do 
contrato; 

 ou pelo qual uma pessoa razoável, na posição da Pessoa Segura, teria consultado 
um médico antes do início do contrato. 

‒ Situações em que, injustificadamente, a Pessoa Segura não procurou ou seguiu 
aconselhamento médico.   

INÍCIO E DURAÇÃO DO 
CONTRATO 

1. Sem prejuízo do período de carência, o contrato tem início e produz os seus efeitos a 
partir das zero horas do dia indicado nas Condições Particulares. 

2. O contrato é celebrado por um ano a continuar pelos anos seguintes e prorroga-se 
sucessivamente por períodos de um ano, até ao final da anuidade em que a Pessoa Segura 
atinja o limite de permanência no contrato, salvo se entretanto vier a ser resolvido, 
nomeadamente por falta de pagamento dos prémios. 

3. O contrato termina, no máximo, aos 65 anos de idade da Pessoa Segura.   

4. O pagamento de um capital ao abrigo das garantias Morte põe fim ao contrato.  

DIREITO DE LIVRE 
RESOLUÇÃO 

1. O contrato de seguro pode ser resolvido por qualquer das partes a todo o tempo, havendo 
justa causa, nos termos gerais de direito aplicáveis. 

2. O Tomador do Seguro, sendo pessoa singular, pode resolver o contrato sem invocar justa 
causa, nos 30 dias imediatos à data de recepção da apólice. 

3. Quando o Tomador do Seguro ficou em poder, em suporte duradouro, de todas as 
informações relevantes do seguro que constam nas Condições Gerais e irão constar nas 
Condições Particulares, pode igualmente resolver o contrato sem invocação de justa 
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causa, desde que o faça nos 30 dias subsequentes à data da celebração do contrato. 

4. A comunicação da resolução do contrato, nos termos previstos neste artigo, deve ser 
efectuada por escrito, ou por outro meio duradouro disponível e acessível ao Segurador.  

5. A resolução tem efeito retroactivo ao início do contrato e o Segurador tem direito ao valor 
do prémio calculado proporcionalmente ao tempo decorrido na medida em que tenha 
suportado o risco até à data da comunicação da resolução do contrato, despesas 
efectuadas com o contrato e custos de desinvestimento que comprovadamente tenha 
suportado. 

PRÉMIOS 1. O prémio é anual e será recalculado anualmente, durante a vigência do contrato, em 
função da idade da Pessoa Segura. 

2. O prémio será pago antecipadamente em relação a cada período, na respectiva data de 
vencimento, de uma só vez ou fraccionadamente, conforme ficar estabelecido nas 
Condições Particulares. 

Fraccionamento Encargos de fraccionamento 

Mensal 3% 

Trimestral 2% 

Semestral 1% 

Anual 0% 
 

COBRANÇA 1. Na vigência do contrato, o Segurador deve avisar, por escrito, o Tomador do Seguro do 
montante a pagar com uma antecedência mínima de 30 dias em relação à data de 
renovação anual do contrato e vencimento do prémio. 

2. A cobrança dos prémios será feita por débito directo ou tesouraria desde que, neste 
último caso, o pagamento seja efectuado em fraccionamentos trimestrais, semestrais ou 
anuais. 

CONSEQUÊNCIAS DA 
FALTA DE PAGAMENTO 
DO PRÉMIO 

1. Na falta de pagamento do prémio ou de fracção, nos dez dias subsequentes ao 
vencimento, o Segurador enviará ao Tomador do Seguro uma carta registada fixando-lhe 
um prazo, nunca inferior a dez dias seguidos, contados da data do registo, para ser 
efectuado o pagamento, informando-o das consequências da falta de pagamento. 

2. Decorrido o prazo fixado para pagamento, sem que o prémio se encontre pago, o 
contrato fica automaticamente resolvido. 

3. Desde que expressamente aceite pelo Segurador, o contrato de seguro que seja resolvido 
por falta de pagamento pode ser reposto em vigor desde que o Tomador do Seguro o 
solicite, por escrito, no prazo de seis meses, contados da data da resolução, que o pedido 
seja acompanhado de declaração do estado de saúde da Pessoa Segura e que sejam pagos 
os prémios em falta. 

BENEFICIÁRIOS São Beneficiários do presente contrato: 

‒ Para o Capital Morte da Pessoa Segura: o Beneficiário designado pelo Tomador do Seguro, 
conforme constar nas Condições Particulares e, na falta deste, os herdeiros legais da 
Pessoa Segura, em partes iguais. 

‒ Para a garantia Diagnóstico de Doenças Graves Femininas: a própria Pessoa Segura, salvo 
convenção em contrário constante das Condições Particulares. 

DEVER DE DECLARAÇÃO 
INICIAL DO RISCO 

O Tomador do Seguro e a Pessoa Segura estão obrigados, antes da celebração do contrato, a 
declarar com exactidão todas as circunstâncias que conheçam e razoavelmente devam ter por 
significativas para a apreciação do risco pelo Segurador, ainda que a menção não seja solicitada 
em questionário eventualmente fornecido pelo Segurador para o efeito. 

Em caso de incumprimento negligente desta obrigação, o Segurador pode optar pela cessação 
ou alteração do contrato. Em caso de incumprimento doloso desta obrigação, o Segurador 
pode declarar a nulidade do contrato. 

REDUÇÃO, RESGATE E 
PARTICIPAÇÃO NOS 
RESULTADOS 

O Prévoir Solução Mulher não confere direito a resgate, redução, nem a participação nos 
resultados. 

REGIME FISCAL O contrato está sujeito ao regime fiscal respectivo, nomeadamente às normas do CIRS e do 
CIRC, conforme o caso, e normas do Estatuto dos Benefícios Fiscais aplicáveis.  
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INFORMAÇÕES E 
RECLAMAÇÕES 

Podem ser apresentadas reclamações no âmbito do presente contrato aos serviços da Prévoir 
identificados no contrato e ainda ao Organismo de tutela. 

FORO Sem prejuízo da possibilidade de recurso à arbitragem nos termos da lei, o foro competente 
para qualquer pleito emergente deste contrato é o da Comarca do local que constar na data de 
emissão das Condições Particulares, sem prejuízo do estabelecido na lei processual civil no que 
respeita à competência territorial em matéria de cumprimento de obrigações. 

LEI APLICÁVEL O presente contrato rege-se pela lei portuguesa. 

AUTORIDADE DE 
SUPERVISÃO 

Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (www.asf.com.pt). 

 

 

 

mailto:prevoir@prevoir.pt

