
Prévoir
Soluções Vida

SOLUÇÃO PREVIDÊNCIA

UM 
SEGURO À

SUA MEDIDA 

A informação contida neste folheto é de caráter 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 definidas nas condições gerais e especiais. 
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TOTAL
90.000€

TOTAL
25.350€

Filipe, de 45 anos e Telma, 
de 40 anos têm 2 filhos

O Filipe subscreveu o Módulo Doença - 
com um capital de Morte/IAD de 90.000€, 
com a garantia Doenças Graves. O Filipe 
sofreu um AVC e recebeu um capital de 
45.000€ (50% do capital Morte/IAD) para as 
despesas de tratamento. Infelizmente não 
resistiu à doença e acabou por falecer; a sua 
família recebeu os restantes 50% do capital 
seguro, ou seja, 45.000€. 

Susana, 35 anos tem 1 filha

Subscreveu o Módulo Livre - com um capital de 
Morte/IAD de 50.000€, um capital adicional para 
Cancro de 25.000€ e um subsídio de 
hospitalização de 50€/dia. A Susana teve um 
cancro da mama e foi hospitalizada durante 7 dias. 
Recebeu 350€ pelo internamento e 25.000€ pelo 
cancro. 



PRÉVOIR Soluções Vida (v2022)

PROTEJA O QUE TEM 
DE MAIS PRECIOSO

Ninguém está livre de um imprevisto! Conte com o 
PRÉVOIR Soluções Vida, um seguro de vida individual que 
lhe permite preservar o seu equilíbrio financeiro e o da 
sua família, em caso de morte, invalidez, hospitalização, 
cancro ou outras doenças graves.

A quem se destina?
Pessoas com idades compreendidas entre os 18 e os 70 
anos, podendo manter-se até aos 75 anos. 

Flexível: Escolha as coberturas e os capitais 
pretendidos em função das suas necessidades. 

Segurança: Este seguro de vida acompanha-o até aos 
75 anos em caso de morte ou IAD.

Cobertura de doenças graves ou cancro: 
Antecipação de 50% do capital Morte/IAD ou escolha 
de um capital adicional até aos 100.000€, para que se 
concentre na sua recuperação. 

Subsídio diário: Em caso de Hospitalização, receba 
até 200€ por dia, desde o 1º dia.  

Proteção reforçada em caso de acidente com a 
cobertura IDPAC e a possibilidade de triplicar o capital 
seguro. 

    

Escolha o Módulo certo para a sua proteção

Para definir os seus 
capitais, fazer as contas 

é essencial. 

Hospitalização (subsídio diário) 
Acidente / Acidente ou Doença 1)

Cancro (inclui cancro não invasivo) 2)

Duplicação do capital acidente em caso de Morte 
ou IDPAC ≥ 60% ou de Morte ou IDPAC ≥ 66% 3)
Acidente 

Duplicação do capital acidente em caso de  Morte 
ou IAD 3)
Acidente
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Módulo Doença Módulo Livre

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Morte ou Invalidez Absoluta e Definitiva (IAD)
Acidente ou Doença

Doenças Graves Plus 
(inclui cancro invasivo e não invasivo) 2)

Invalidez Definitiva para a Profissão ou Atividade 
Compatível IDPAC ≥ 66% ou IDPAC ≥ 60%
Acidente ou Doença
 

1) No módulo livre pode optar apenas pela hospitalização por acidente
2) As coberturas assinaladas não podem ser subscritas cumulativamente
3) Esta garantia é acumulável com a garantia Morte, IAD ou IDPAC, 
respetivamente.

UM 
SEGURO À 
SUA MEDIDA

+

PROTEÇÃO DE
DOENÇAS GRAVES

Opcional

Acidente vascular cerebral
Enfarte do miocárdio
Cirurgia de revascularização coronária
Insuficiência renal
Transplante de órgão vital
Cirurgia da válvula cardíaca 
Cancro invasivo
Cancro não invasivo 

Tratamentos, exames, apoio familiar, 
contratação de cuidadores, redução
de horário de trabalho são alguns 
exemplos. 

Compreenda os custos diretos e 
indiretos de uma doença grave

Doenças Graves (inclui cancro não invasivo) 2)

Isenção de encargos de 
fracionamento em caso de 
pagamento por débito direto


