
Prévoir
Gerações

PROTEÇÃO
VITALÍCIA

C
PG

 (P
) 0

7 
10

/2
02

2

A PRÉVOIR está registada
na ASF sob o nº 1126.

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. 

SOLUÇÃO PREVIDÊNCIA



Garantias essenciais para proteger o seu futuro 
e o dos seus

PRÉVOIR GERAÇÕES

PORQUE HÁ TRADIÇÕES
QUE SE DEVEM MANTER

SEM
QUESTIONÁRIO

MÉDICO

Vantagens de subscrição

O Prévoir Gerações contribui para o seu bem-estar e para a 
sua qualidade de vida. As garantias Invalidez por acidente até 
aos 70 anos e Morte por acidente até aos 85 anos respondem 
às preocupações de segurança e de independência próprias do 
avançar da idade. 

A contratação é simples, imediata e sem questionário 
médico. 

Um seguro sem surpresas

Um contrato simples e sem surpresas
A aceitação da proposta de seguro é imediata e não há 
formalidades médicas. O prémio é constante durante a 
vigência do contrato. 

Subscrição alargada
Até aos 70 anos. 

Capital reforçado em caso de acidente
O capital é duplicado em caso de invalidez (até aos 70 anos) 
e triplicado em caso de morte (até aos 85 anos). 

Proteção vitalícia
Fica protegido durante toda a sua vida, sem reavaliações.

Garantias desde o 1º dia
Após a subscrição, fica imediatamente coberto nas garantias 
acidentais. 

Garantias desde o 
1º dia, em caso de 

acidente

GARANTIAS EM CASO DE... COMO ATUA

Morte

Acidente

Doença

AcidenteInvalidez
Absoluta e 
Definitiva
(IAD)

Pagamento de 3 x o capital 
base até aos 85 anos da pessoa 
segura. 

Reembolso dos prémios pagos 
se a morte ocorrer durante os 
primeiros 2 anos de vigência 
do contrato. Pagamento de 1 x 
o capital base a partir da 3ª 
anuidade. 

Pagamento de 2 x o capital 
base até aos 70 anos da pessoa 
segura. 

Pagamento de 1 x o capital 
base.

Vida

Morte por
doença ou
acidente

Após os
85 anos
da pessoa
segura

Fica exonerado do pagamento 
de prémios.


