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Este documento apresenta-se como um resumo das Condições Gerais do seguro Prévoir Vida Domus 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 Nos termos e condições da apólice, o presente contrato, desde que esteja em vigor, tem por 
finalidade: 

1. Garantias Principais:  

Em caso de Morte e Invalidez Absoluta e Definitiva (IAD) da Pessoa Segura, em 
consequência de doença ou acidente garantidos que ocorram durante a vigência do 
contrato, o Segurador garante o pagamento do capital em dívida à instituição de crédito, na 
proporção escolhida pelo Tomador, até ao limite do crédito subsistente calculado à data da 
ocorrência, de acordo com o plano de amortizações inicial, desde que tal ocorrência seja 
reconhecida pelo Segurador como garantida pelo contrato de seguro.  

Nestas circunstâncias, é também garantido o pagamento do capital remanescente, se existir, 
aos restantes beneficiários como previsto nas Condições Particulares. 

2. Garantias complementares: 

Estas garantias são de subscrição facultativa, determinam acréscimo no valor do prémio a 
pagar e só se consideram se constarem expressamente nas Condições Particulares. As 
garantias complementares podem ser subscritas na totalidade ou só a garantia Invalidez 
Definitiva para a Profissão ou Actividade Compatível, sem prejuízo do previsto nas condições 
de subscrição deste seguro (capítulo “Condições de subscrição”) e no previsto no 
enquadramento do fiador (capítulo “Garantias”). 

a) Invalidez Definitiva para a Profissão ou Actividade Compatível (IDPAC): reconhecida a 
ocorrência pelo Segurador, esta garantia prevê o pagamento do capital em dívida à 
instituição de crédito na proporção escolhida pelo Tomador, até ao limite do crédito 
subsistente calculado à data da fixação da invalidez e de acordo com o plano de 
amortizações inicial. 

b) Capital Adicional por Acidente. Esta garantia carece da subscrição da garantia Invalidez 
Definitiva para a Profissão ou Actividade Compatível. Em caso de acidente que origine o 
pagamento do Capital Morte, IAD ou IDPAC, o Segurador garante o pagamento de um 
capital adicional correspondente a seis vezes o valor da última prestação mensal devida, 
no limite total de 6.000€ por pessoa segura. Sempre que o capital IDPAC não seja 
subscrito a 100%, a garantia Capital Adicional por Acidente será paga na respectiva 
proporção.  

c) Incapacidade Temporária Absoluta para o trabalho (ITA). Esta garantia carece da 
subscrição da garantia Invalidez Definitiva para a Profissão ou Actividade Compatível. 
Reconhecida a ocorrência, o Segurador garante o pagamento das prestações devidas, na 
proporção escolhida pelo Tomador, durante o período de impedimento absoluto para o 
exercício da actividade profissional.   

3. O presente contrato poderá ser subscrito de acordo com uma das seguintes opções: 

‒ Opção A: O contrato é subscrito sobre uma cabeça (1C) que figurará como Pessoa 
Segura nas Condições Particulares; 

‒ Opção B: O contrato é subscrito sobre duas cabeças (2C) que figurarão, nas Condições 
Particulares, como Pessoas Seguras e, neste caso, o texto no singular do contrato deve 
ser entendido como plural. Nesta opção, na falta de menções específicas nas condições 
particulares, ocorrendo sinistro ao abrigo das condições gerais do contrato, as garantias 
funcionam como se de uma cabeça única se tratasse.  

‒ Se houver um contrato para cada pessoa segura, aplica-se a Opção B. Sendo os capitais 
seguros em percentagem do crédito total, serão pagos até ao seu limite. O pagamento 
do capital determina o fim do(s) contrato(s). 

CONDIÇÕES DE 
SUBSCRIÇÃO 

São condições de subscrição do contrato, a Pessoa Segura:  

1. Ter idade mínima: 18 anos;  
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2. Ter idade máxima de:  

a) 65 anos para as garantias Morte, IAD e IDPAC; 

b) 55 anos para a garantia ITA. 

3. Ter residência em território português. 

4. Ter pendente um empréstimo imobiliário para habitação ou actividade profissional, como 
titular, co-titular ou fiador, junto de uma instituição de crédito. 

5. Exercer uma actividade profissional para a subscrição da IDPAC e ITA. 

6. Preencher uma declaração de estado de saúde, submeter-se a eventuais exames médicos e 
fornecer as informações médicas necessárias. O Segurador poderá fazer depender a 
aceitação da proposta de exame médico que será efectuado por sua conta e indicação. O 
Segurador entregará previamente informações detalhadas à Pessoa Segura antes da 
realização desses exames. 

Por solicitação da Pessoa Segura em carta dirigida ao Director Clínico da Prévoir, o Segurador 
fornecerá o resultado dos exames médicos. 

Capitais  Até aos 55 anos da Pessoa Segura Dos 56 aos 65 anos da Pessoa Segura 

De 15.000€  
a 100.000€ 

Declaração do estado de saúde Declaração do estado de saúde 

De 100.001€ 
a 230.000€ 

Declaração do estado de saúde 
Declaração do estado de saúde 

Exame médico 

De 230.001€  
a 350.000€ 

Declaração do estado de saúde 
Exame médico 

Análise ao sangue1 
Análise à urina2 

Electrocardiograma em repouso 

Declaração do estado de saúde 
Exame médico 

Análise ao sangue1 
Análise à urina2 

Electrocardiograma em repouso 

De 350.001€ 
até 1.500.000€ 

Declaração do estado de saúde 
Exame médico 

Análise ao sangue1 
Análise à urina2 

Electrocardiograma com prova de esforço 

Declaração do estado de saúde 
Exame médico 

Análise ao sangue1 
Análise à urina2 

Electrocardiograma com prova de esforço 
PSA (apenas para os homens) 

1 
Análise ao sangue: A.Anti-HCV, Ac.Anti-HBc, Ácido Úrico, AgHBs, Colesterol Total, Creatinina, 

Fosfatase Alcalina, Gama GT, Glicémia em jejum, HDL, Hemograma com Plaquetas, HIV I, HIV II, 
TGO, TGP, Triglicéridos, Ureia, Velocidade de sedimentação. 
2 

Análise à urina: Análises à Urina tipo II. 

GARANTIAS GARANTIAS PRINCIPAIS:  

MORTE E INVALIDEZ ABSOLUTA E DEFINITIVA (IAD) que são de subscrição obrigatória, sem 
as quais nem subsiste o contrato e nem é possível a subscrição das garantias previstas no 
número seguinte. 

Entende-se por IAD, aquela que, em consequência de acidente ou doença e após cura clínica 
comprovada medicamente, impeça a Pessoa Segura total e definitivamente de exercer 
qualquer actividade e cumulativamente obrigue a assistência permanente de terceira pessoa 
para a prática dos actos normais de vida.  

 

GARANTIAS COMPLEMENTARES:  

1. INVALIDEZ DEFINITIVA PARA A PROFISSÃO OU ACTIVIDADE COMPATÍVEL (IDPAC) e 
INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ABSOLUTA (ITA) que são de subscrição facultativa, 
pressupõem a subscrição das garantias principais e, quando subscritas, ficarão a constar nas 
Condições Particulares. O Tomador poderá subscrever todas estas garantias, IDPAC e ITA ou 
unicamente IDPAC, não podendo subscrever a ITA isoladamente. 

2. A garantia CAPITAL ADICIONAL POR ACIDENTE carece da subscrição da garantia IDPAC. O 
Capital Adicional por Acidente será pago uma única vez e de uma só vez à Pessoa Segura ou 
aos beneficiários designados. 

Havendo mais do que uma apólice Prévoir Vida Domus por pessoa segura, o Segurador 
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procederá da forma seguinte: 

‒ O capital de 6.000€ é máximo e valerá para o conjunto das apólices; 

‒ Os montantes mensais serão, no máximo, de 1.000€, pagando o Segurador a soma das 
últimas prestações mensais devidas até ao limite total de 6.000€ por pessoa segura e 
na proporção escolhida para a garantia IDPAC. 

3. Entende-se por IDPAC aquela que, em consequência de doença ou acidente ocorridos 
dentro do período de 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. 

4. Entende-se por ITA aquela em que, em consequência de acidente ou doença, a Pessoa 
Segura esteja comprovada e clinicamente impossibilitada de exercer de forma temporária e 
total a sua actividade profissional. A avaliação da ITA é exclusivamente feita por recurso às 
regras e condições constantes da apólice.  

Ocorrendo a situação da ITA e enquanto durar essa incapacidade, o Segurador assume o 
pagamento das prestações que forem devidas à instituição de crédito, na proporção 
escolhida pelo Tomador, nas seguintes condições: 

‒ O pagamento, pelo Segurador, das prestações vincendas ao abrigo desta garantia terá 
início no dia seguinte depois de decorridos 90 dias sobre a data do início da 
incapacidade; 

‒ O valor pago mensalmente pelo Segurador, a título de ITA, não poderá ser superior a 
3.000€, independentemente do tipo de crédito contratado ou do número de apólices 
existentes. 

‒ O pagamento previsto a título da ITA será pago no máximo durante 730 dias de ITA, 
incluídos os 90 previstos nesta alínea. 

5. ENQUADRAMENTO DO FIADOR: 
‒ O Fiador, para que o contrato seja válido, terá que subscrever obrigatoriamente as 

garantias principais (Morte e Invalidez Absoluta e Definitiva), sendo facultativa a 
subscrição da garantia IDPAC, ficando-lhe vedada a subscrição das restantes garantias 
facultativas. 

‒ É condição para que possam ser invocadas as garantias subscritas pelo Fiador que à 
data do sinistro, desde que o contrato esteja em vigor, lhe seja exigível, na qualidade 
de Fiador, a satisfação do direito de crédito e estejam ou venham a estar esgotadas as 
responsabilidades e garantias do(s) devedor(es) principal(ais). 

EXCLUSÕES 1. Exclusões comuns a todas as garantias: 

Ficam expressamente excluídas de todas as garantias, não havendo lugar a qualquer 
pagamento, as consequências de: 

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

‒ As consequências de acidentes ou doenças ocorridos antes da entrada em vigor do 
contrato; 

‒ Ficam igualmente excluídos todos 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 para os condutores de veículos automóveis em Portugal, e/ou a existência de 
vestígios de drogas ou estupefacientes não receitados por médicos ou, tendo-o sido, 
não seja recomendável praticar o acto ou actividade em que ocorreu o acidente, 
enquanto perdurasse o efeito. 

2. Exclusões específicas da garantia Morte: 

O suicídio da Pessoa Segura não é coberto durante o primeiro ano de vigência do contrato. 

3. Exclusões específicas das garantias Invalidez Absoluta e Definitiva, Invalidez Definitiva 
para a Profissão ou Actividade Compatível e Incapacidade Temporária Absoluta: 

‒ A incapacidade relacionada com os períodos de gravidez, de parto e da interrupção 
voluntária de gravidez; 

‒ As consequências dos tratamentos em estabelecimentos termais ou em estâncias 
balneares ou climáticas; 
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‒ As hérnias de qualquer natureza, as consequências de esforços e de estafa, as dores 
lombares e as afecções da coluna; 

‒ As curas de descanso, de sono, de desintoxicação, as curas com objectivo de 
rejuvenescimento e de emagrecimento, as curas dietéticas para correcção da 
insuficiência ou excesso de peso; 

‒ Os acidentes aéreos no âmbito de competições, demonstrações, acrobacias, raids, voos 
de ensaio, voos em protótipos, recordes ou tentativa de recordes; 

‒ As lesões resultantes da tentativa de suicídio da Pessoa Segura; 

‒ As lesões que resultem de qualquer acto criminoso em que a Pessoa Segura 
intervenha; 

‒ Doenças ou acidentes intencionalmente provocados pelo Tomador de Seguro, Pessoa 
Segura ou Beneficiários; 

‒ Transformação ou radiação nuclear causadas pela aceleração artificial das partículas 
nucleares atómicas; 

‒ Doenças neuropsicológicas que não impliquem um internamento de duração mínima 
de 30 dias consecutivos. 

 

4. Desportos excluídos ou sujeitos a aceitação: 

‒ Excepto se previsto nas Condições Particulares, é sempre excluída das garantias ITA e 
IDPAC a prática de um desporto a título profissional. 

‒ Mediante indicação obrigatória na proposta, alguns desportos poderão ficar garantidos 
com ou sem agravamento de prémio, desde que haja aceitação expressa do Segurador 
nas Condições Particulares. 

‒ A falta de indicação na proposta da prática de desporto faz excluir todo e qualquer 
acidente resultante da prática da mesma. 

5. Profissões ou actividades excluídas ou sujeitas a aceitação:   

‒ Ficam excluídas das garantias as seguintes profissões ou actividades: os duplos, os 
desminadores, os guarda-costas, os jockeys de obstáculos, os operadores de 
perfuração e de manutenção de plataformas, os pilotos profissionais de automóveis, 
motos ou barcos de motores externos, os mergulhadores de grandes profundidades ou 
que utilizem explosivos e os marinheiros de submarinos. 

‒ Mediante indicação obrigatória da sua prática na proposta, algumas profissões ou 
actividades poderão ficar garantidas com agravamento de prémio e aceitação expressa 
nas Condições Particulares. 

‒ Ficam excluídas da garantia ITA todas as actividades profissionais não remuneradas 
como as de doméstica, de reformado e de desempregado, enquanto se mantiver esta 
situação. 

CAPITAL SEGURO O capital seguro corresponde ao capital contratado e será actualizado anualmente de acordo 
com o capital em dívida à data de vencimento do contrato. 

Este capital representa o valor máximo da responsabilidade do Segurador. 

INÍCIO E DURAÇÃO DO 
CONTRATO 

O contrato tem início e produz os seus efeitos a partir das zero horas do dia indicado nas 
Condições Particulares. 

A duração do contrato ficará estabelecida nas Condições Particulares e o contrato renova-se 
automaticamente na data do vencimento anual. 

Seja no seu termo, seja por antecipação, o contrato cessa às 24 horas da respectiva data. 

O contrato cessa e deixa de produzir qualquer efeito, para além dos demais casos previstos nas 
Condições Gerais:  

‒ No termo do prazo do contrato indicado nas Condições Particulares; 

‒ Com o reembolso total do empréstimo contratado ou em caso de exigibilidade, por 
incumprimento do plano de pagamento pelo Tomador de Seguro perante a Instituição de 
Crédito; 

‒ Sempre que se verifique qualquer causa de denúncia, caducidade, resolução ou de 
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invalidade do contrato; 

‒ No caso de Morte, Invalidez Absoluta e Definitiva e Invalidez Definitiva para a Profissão ou 
Actividade Compatível da Pessoa Segura. 

‒ Sem prejuízo do previsto nos pontos anteriores: 

‒ O contrato não se renova e deixa de produzir quaisquer efeitos, o mais tardar no final da 
anuidade em que a Pessoa Segura completar 80 anos de idade;  

‒ A garantia Invalidez Absoluta e Definitiva cessa no termo da anuidade em que a Pessoa 
Segura perfizer 75 anos de idade ou terminar a actividade profissional por reforma ou pré-
reforma. 

‒ A garantia Invalidez Definitiva para a Profissão ou Actividade Compatível cessa quando a 
Pessoa Segura perfizer 67 anos de idade ou terminar a actividade profissional por reforma, 
pré-reforma, desemprego ou cessação voluntária. 

‒ A garantia Incapacidade Temporária Absoluta cessa quando a Pessoa Segura perfizer 60 
anos de idade ou terminar a actividade profissional por reforma, pré-reforma, desemprego 
ou cessação voluntária. 

DIREITO DE LIVRE 
RESOLUÇÃO 

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

‒ 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. 

‒ A comunicação da resolução do contrato nos termos previstos neste artigo deve ser 
efectuada por escrito ou por outro meio de que fique registo duradouro, com a 
antecedência mínima de 30 dias relativamente à data em que a mesma produz efeitos. 

‒ O Segurador tem direito ao valor do prémio calculado proporcionalmente ao tempo 
decorrido na medida em que tenha suportado o risco até à resolução do contrato e aos 
custos de desinvestimento que comprovadamente tenha suportado. 

PRÉMIOS O prémio é calculado anualmente em função da idade actuarial da Pessoa Segura e do montante 
do capital sucessivamente garantido. 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 Na vigência do contrato, com uma antecedência mínima de 30 dias em relação à data da 
renovação, o Segurador avisará por escrito o Tomador do Seguro do montante do prémio anual a 
pagar na nova anuidade, bem como do valor do fraccionamento se for essa a modalidade de 
pagamento, a qual deve constar nas Condições Particulares. 

A cobrança dos prémios será feita exclusivamente por débito directo. 

CONSEQUÊNCIAS DA 
FALTA DE PAGAMENTO 
DOS PRÉMIOS 

‒ Na falta de pagamento do prémio ou de fracção, como previsto nas Condições Particulares, 
até à data do vencimento, o Segurador enviará ao Tomador de Seguro e à entidade credora 
avisos por carta registada, fixando um prazo, nunca inferior a oito dias seguidos, para ser 
efectuado o pagamento com a informação das consequências da sua falta. Sendo a 
instituição de crédito a satisfazer o pagamento, o Segurador entregar-lhe-á o recibo.  

‒ Decorrido o prazo fixado para pagamento, sem que o prémio se encontre pago, o contrato 
fica automaticamente resolvido sem qualquer outra comunicação, deixando de produzir 
qualquer efeito, sem prejuízo da exigibilidade do prémio correspondente. 

‒ O contrato de seguro que seja resolvido por falta do pagamento do prémio, pode ser 
reposto em vigor, mediante aceitação expressa do Segurador, desde que o Tomador do 
Seguro o solicite no prazo de seis meses, contados da data da resolução que o pedido seja 
acompanhado de declaração do estado de saúde da Pessoa Segura, que sejam pagos os 
prémios em falta e que a entidade credora certifique que as prestações estão em dia. 

RESGATE, REDUÇÃO E Esta modalidade não confere direito a participação nos resultados, nem a valores de redução e 
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PARTICIPAÇÃO NOS 
RESULTADOS 

resgate. 

BENEFICIÁRIOS É beneficiária do presente contrato a instituição de crédito, pelo capital em dívida, no limite do 
capital contratado. 

Outros beneficiários designados pelo Tomador do Seguro que constem nas Condições 
Particulares para o capital remanescente e o Capital Adicional por Acidente, se for o caso.  

DEVER DE DECLARAÇÃO 
INICIAL DO RISCO 

O Tomador do Seguro e a Pessoa Segura estão obrigados, antes da celebração do contrato, a 
declararem 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. 

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.  

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). 
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