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SABE SE PRECISA
DE UM SEGURO
NA SUA VIDA?
RESPONDA SIM OU NÃO
A ESTAS QUESTÕES
1.Até ao final do ano, tenciona ir a

7.Gostava de ter um seguro que o

2.Vai precisar de comprar casa nos

8.Até ao final do ano, pretende fazer

algumas consultas de especialidade,
que está sempre a adiar?

próximos meses e quer fazer um seguro
de vida para o seu crédito habitação?

3.Quer poupar no seu atual seguro de

protegesse e que, o mesmo tempo,
desse para constituir alguma poupança?

um Plano Poupança Reforma?

9.Ter um cancro ou outra doença

vida de crédito habitação e gostaria
de ter uma proposta para comparar?

grave nos próximos anos e não ter
suporte financeiro, é algo que o
preocupa?

4.Até ao final do ano, pondera fazer

10.Pretende subscrever um seguro

um seguro de saúde para a família?

5.A família vai crescer e necessita de

um seguro de vida ou de saúde que
englobe todo o agregado?

6.Pratica exercício físico e gostava de
estar protegido em caso de fraturas
ou lesões?
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13.Gostava de incluir os seus filhos
no seu seguro de saúde?

14.Procura

um seguro que lhe
permita ir ao dentista, sem limitações?

15.Já tem um seguro da empresa, mas

procura uma solução complementar,
mais abrangente para os seus
colaboradores?

16.Prioriza a educação dos seus

mas não quer preencher um
questionário médico?

filhos, mas tem receio que algo lhes
aconteça e que possa comprometer
o seu futuro?

11.Tem mais de 55 anos e sente que

17.Viaja muito e não possui uma

necessita de um nível de proteção
mais ajustado às suas necessidades?

12.Quer

uma proteção que o
acompanhe por toda a vida, sem
limite de idade?

solução que o proteja no estrangeiro?

18.Tem receio que alguma doença

grave ponha em risco o pagamento
do seu crédito habitação?

Este guia foi desenvolvido para lhe dar uma perspetiva geral dos nossos produtos.
Para consulta de todas as condições, visite www.prevoir.pt.

RESPONDEU SIM A MAIS
DO QUE 5 QUESTÕES?
Está na hora de consultar
um mediador PRÉVOIR que o
vai ajudar com uma proposta
para as suas necessidades!

19.Pretende

20.Pretende

“

O

um seguro que o
salvaguarde em caso de epidemia
ou pandemia?

Ser prudente, é
encarar cada desafio
com a vontade de
o ultrapassar e ir
buscar aos nossos
projetos de vida,
a força necessária
para os tornar
realidade.

ter um seguro de
vida, mas não gosta de soluções
complicadas, preferindo encontrar
uma solução simples e flexível?

mundo mudou, como nunca
imaginaríamos! Num ápice,
encontrámos os pilares
mais importantes da nossa vida e
ajustámos as prioridades ao que
mais importa - a saúde e a família.
Perante as incertezas da vida,
nada melhor do que prevenir.
Uma estratégia de planeamento
permite que não nos apanhem
desprevenidos.
O desenvolvimento deste guia de
soluções surge com o propósito de
o auxiliar numa escolha informada
das opções que fazem mais sentido
na sua vida - mediante o seu
contexto pessoal e familiar. Não

existem escolhas certas ou escolhas
erradas - há, sim, uma necessidade
de saber que nos acidentes do dia
a dia, no seu crédito habitação,
nas doenças graves ou na idade
sénior, por exemplo, está protegido
adequadamente.
Na PRÉVOIR somos movidos pelas
pessoas. Sempre o fomos, desde a
nossa génese! Traga o futuro os
desafios que trouxer, esta motivação
mantém-se intacta. Construir um
melhor amanhã para todos, começa
nas boas escolhas de hoje.
EUGÉNIA BRANCO
Marketing e Comunicação
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PROTEGER O SEU
INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO
Um espaço seu! Um sonho tornado realidade
e um projeto de vida que se quer à prova de
episódios inesperados que possam fragilizar
a aquisição da sua habitação.
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“

É um seguro de qualidade a um
preço bastante competitivo.
MÓNICA SILVA
CLIENTE PRÉVOIR VIDA DOMUS

30 ANOS
deverá ser a maturidade média
dos novos contratos de crédito
habitação até ao final de 2022.
Fonte: Banco de Portugal

Nos grandes projetos de vida,
arrisca-se tudo! Ao entusiasmo
de avançar para uma casa sua,
juntam-se os receios dos encargos
financeiros que um investimento
desta natureza acarretam, quando
se recorre ao crédito habitação.

contrato de crédito habitação, poderá
transferir o seu seguro de vida para
outra entidade, caso veja vantagens
para o seu orçamento mensal.
Compare soluções e peça ajuda
aos profissionais que o auxiliarão
neste processo de transferência.

Num investimento a longo prazo, o
futuro é incerto. O seguro de vida
do crédito habitação permite-lhe
não falhar com a sua prestação
mensal, se algo inesperado surgir.
Um acidente pode ter como
consequência a incapacidade total
ou parcial ou, em casos mais graves,
a morte de um dos outorgantes
do contrato de crédito habitação.
Apesar de não ser obrigatório, o
seguro de vida do crédito habitação
é exigido por praticamente todas
as instituições bancárias.

GARANTIAS OBRIGATÓRIAS
Mais comuns no mercado
Morte
Invalidez Absoluta
e Definitiva (IAD)
OUTRAS GARANTIAS DO
PRÉVOIR Vida Domus

Já tem casa?
Mesmo durante a vigência do seu

Invalidez Definitiva para
a Profissão ou Atividade
Compatível (IDPAC) de grau
igual ou superior a 60%
ou 66%
Incapacidade Temporária
Absoluta (ITA)
Diagnóstico de Cancro

AS NOSSAS SOLUÇÕES
PRÉVOIR VIDA DOMUS

NÃO TEM QUE SUBSCREVER
O SEGURO NA MESMA
INSTITUIÇÃO ONDE CONTRAI O
CRÉDITO HABITAÇÃO! ANALISE
AS OPÇÕES DO MERCADO E A
SOLUÇÃO MAIS COMPETITIVA
PARA O SEU ORÇAMENTO
MENSAL.

+
INFO

Saiba como ter a casa dos seus sonhos
e garantir o seu crédito habitação.
Descarregue o nosso GUIA GRATUITO!

GARANTIA DIAGNÓSTICO CANCRO
Incluída nas garantias base, sem custo adicional
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CUIDAR
DA SAÚDE
Nada é mais precioso do que o bem-estar!
Alcançar a longevidade, é o seu desejo. A
prevenção é o segredo para que este se
concretize.
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“

Num ano, consegui realizar
as consultas ao dentista e os
tratamentos que tinha previsto.
Foi uma vantagem também
o meu filho pequeno poder
estar incluído no meu seguro
PRÉVOIR Dental, sem mais
custos.
DÉBORA MIGUEL
CLIENTE PRÉVOIR
SAÚDE XS DENTAL

+ de 3,3 milhões
de portugueses já dispõem de um
seguro de saúde, como complemento
ao Serviço Nacional de Saúde.
Fonte: Associação Portuguesa de Seguradores, 2021

A saúde está sempre no topo das
preocupações do ser humano! Sem
ela, todas as aspirações perdem
sentido. Esteja sempre um passo
à frente em relação aos possíveis
imprevistos de saúde que podem
colocar a sua vida em risco! Com
a proteção adequada, garanta os
cuidados médicos ajustados a cada
fase da vida.
Ter um seguro de saúde, é ter sempre
um plano B, para o auxiliar em consultas
de especialidade, tratamentos e
outros exames complementares
que sejam necessários. Para além
disso, pode beneficiar da rede de
cuidados preventivos, que o ajudam
a manter o seu bem-estar.

VANTAGENS DE
UM SEGURO DE SAÚDE
Alternativa ao Serviço
Nacional de Saúde
Acesso a uma vasta rede
de cuidadores de referência
Comparticipação monetária
em consultas, tratamentos
e exames complementares
de diagnóstico
Proteção nas doenças
graves

AS NOSSAS SOLUÇÕES

PARA QUEM JÁ POSSUI
UM SEGURO DA EMPRESA,
SOLUÇÕES COMO O PRÉVOIR
SAÚDE UNIVERSAL TOP SÃO
UM ÓTIMO COMPLEMENTO
PARA PROTEÇÃO NAS
DOENÇAS GRAVES

+
INFO

PRÉVOIR SAÚDE UNIVERSAL TOP
OFERTA DIFERENCIADORA NO MERCADO

PRÉVOIR SAÚDE ESSENCIAL

PRÉVOIR SAÚDE XS

QUAL O SEGURO MAIS
AJUSTADO À SUA FAMÍLIA?
Peça um aconselhamento
especializado em prevoir.pt

XS Dental XS Consultas XS Internamento
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ACIDENTES
À VISTA
O inesperado acontece, quando menos se
espera! Uma tarefa em casa ou no trabalho,
uma manobra mal calculada ou uma distração
no dia a dia, podem resultar em lesões que
necessitam de assistência.
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“

Três semanas depois de ter
subscrito o PRÉVOIR Solução
Total, tive um acidente no
passeio. Com este seguro,
recebi um subsídio diário
enquanto não pude ir trabalhar.
Como parti o braço, ainda
recebi um valor pela fratura.
Foi muito bom.
JOAQUIM PIMENTA
CLIENTE PRÉVOIR
SOLUÇÃO TOTAL

cerca de 45%
dos acidentes domésticos acontecem
em casa, nas pequenas tarefas do
quotidiano.
Fonte: Acidentes domésticos e de lazer, EVITA, 2019

Num momento está tudo bem e,
no instante seguinte, um deslize
faz com que necessite de ajuda!

uma entorse no jardim podem
influenciar a sua saúde e fazê-lo
recorrer a cuidados médicos.

Esta é a história de inúmeros
episódios em ambiente familiar.
Uma queimadura na cozinha, uma
queda acidental nas escadas ou

E quando se desloca no seu
quotidiano, o perigo também pode
estar à espreita!

i

OS ACIDENTES NÃO ACONTECEM SÓ EM CASA!
Tenha a proteção ajustada para as pequenas lesões corporais
Deslocações
no dia a dia

Atividades
de lazer

AS NOSSAS SOLUÇÕES
PRÉVOIR SOLUÇÃO TOTAL
INCLUI GARANTIAS DE FRATURAS E QUEIMADURAS

PRÉVOIR SOLUÇÃO VITAL

DICAS PARA EVITAR
ACIDENTES EM CASA
Atenção aos tapetes e não
deixe objetos pelo chão
Agarre-se ao corrimão, ao
utilizar as escadas
Mantenha as panelas ao
lume sob supervisão e com
os cabos para o interior
Ao cozinhar, tenha a
máxima atenção a objetos
quentes que possam
provocar queimaduras
Em pequenas tarefas de
bricolage, suba e desça o
escadote com precaução
Se faz exercício em casa,
procure um profissional
para o aconselhar nos
movimentos corretos

PRÉVOIR GERAÇÕES
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AINDA HÁ TANTO
POR VIVER
Mesmo quando a idade avança, quer
continuar ativo e com vitalidade mas, às
vezes, o nosso corpo prega-nos algumas
partidas. A necessidade de acompanhamento
mais constante torna-se uma realidade.
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“

Muito útil na prevenção do
futuro.
IOLANDA PINTO
CLIENTE PRÉVOIR
SOLUÇÃO VITAL

80,1 anos
é a esperança média de vida à
nascença em Portugal. Garanta que
a longevidade é, também, sinónimo
de bem-estar!
Fonte - Dados para o triénio 2018-2020, INE

Mais dores de costas, menos
mobilidade e mais idas ao médico!
Este é o cenário que, mais cedo
ou mais tarde, começa a ser uma
realidade. Mas, se for precavido, vai
conseguir fazer face aos imprevistos
que esta fase da vida acarreta.
Constituir um seguro em idade
sénior permite-lhe cuidar do seu
bem-estar, sem ter que fazer
concessões.
Quer continuar a fazer as suas
tarefas do dia a dia, a cuidar

dos netos ou a descobrir novas
atividades, mas com uma maior
frequência de consultas e exames,
ter o apoio financeiro que ajude a
superar estas despesas adicionais, é
essencial. Saber que está protegido
em caso de doenças graves, bem
como ter acesso a uma proteção
vitalícia, que não expira no tempo,
é uma segurança adicional.

ATIVIDADES QUE AJUDAM
A CONTINUAR ATIVO!
Exercício físico regular
Ensinar os mais pequenos
Conviver
Descobrir novos destinos

A proteção adequada fá-lo-á sentir-se como quando tinha trinta anos
- pois a idade é - também - um
estado de espírito!

Experimentar hobbies
diferentes
para o aconselhar nos
movimentos corretos.
+
INFO

AS NOSSAS SOLUÇÕES
PRÉVOIR SOLUÇÃO VITAL
SUBSCRIÇÃO A PARTIR DOS 55 ANOS

PRÉVOIR GERAÇÕES
PROTEÇÃO VITALÍCIA

Descubra como enfrentar a perda de
autonomia e como se manter ativo, no
nosso Blogue.
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PROTEGER-SE
DAS DOENÇAS
GRAVES
Nos momentos em que mais precisamos
de apoio, é bom contar com uma proteção
à altura dos desafios. Com esse suporte,
pode focar-se no que é mais importante:
a sua recuperação.
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“

Na PRÉVOIR, encontrei um
seguro de vida com garantias
que posso usar quando mais
preciso. Recentemente, usufruí,
devido a um internamento
súbito, e só posso dizer bem,
sabendo que encontrei aqui
um preço que posso pagar
por um bom seguro de vida.
VICTOR CUNHA
CLIENTE PRÉVOIR
SOLUÇÕES VIDA

+60.000 novos casos
de cancro foram diagnosticados em
Portugal em 2020 e, em média, 12
pessoas morrem por dia de enfarte.
Fonte - Globocan 2020 e Sociedade Portuguesa
de Cardiologia

A saúde é o ativo mais precioso
que temos na vida! Quando
esta é abalada, munir-se das
ferramentas certas para ultrapassar
o desafio, deve ser a prioridade,
para minimizar o impacto que
uma doença tem na vida e na
sua estrutura familiar.
A proteção direcionada a doenças
graves - tais como cancros, enfartes
ou doenças cardiovasculares - permite
a resposta adequada em termos de
cuidados médicos e tratamentos
necessários.
O suporte durante o período de
inatividade é, também, primordial
para a estabilidade durante
a hospitalização e até total
recuperação.

COMO PREVENIR AS
DOENÇAS GRAVES?
Nem sempre é possível a
prevenção, pois fatores genéticos
e hereditários podem conduzir a
situações de doenças. No entanto,
um estilo de vida saudável
contribui para a longevidade
com menores problemas de
saúde associados.
Uma alimentação equilibrada
e saudável, o exercício físico
regular, dormir bem e o controlo
do stress são boas iniciativas
contra as doenças.

AS NOSSAS SOLUÇÕES
PRÉVOIR SOLUÇÕES VIDA

AS SITUAÇÕES DE
EPIDEMIAS E PANDEMIAS,
TAIS COMO A COVID-19,
ESTÃO ENGLOBADAS NAS
COBERTURAS DE MORTE,
IAD E IDPAC

OFERTA DIFERENCIADORA
NO MERCADO
Cobertura Diagnóstico de Cancro
incluída no seguro de crédito
habitação PRÉVOIR VIDA DOMUS!
Sem custo adicional.

MODALIDADE DEDICADA ÀS DOENÇAS GRAVES
Um guia de soluções PRÉVOIR 13

CONSTITUIR UMA
POUPANÇA
Tem sonhos por realizar, projetos por cumprir
e a vontade de ter uma vida confortável? A
poupança é o caminho para tornar realidade
tudo aquilo que desejou. Construa um pé-de-meia à sua medida e deixe as preocupações
de lado!
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“

Na PRÉVOIR, a Poupança
possibilita o investimento,
significa reduzir o consumo
no presente para possibilitar
consumir no futuro.
ANA BRITO
CLIENTE PRÉVOIR PPR

605 EUROS
é o valor médio das pensões de
reforma em Portugal. 92% das
pessoas não se encontra satisfeita
com este cenário.
Fonte - Sondagem do Instituto BBVA de Pensões, 2019

O futuro é imprevisível! Garantir
que consegue fazer face a episódios
inesperados e que mantém o
mesmo nível de conforto, após a
vida ativa, é um descanso. A pensar
na poupança a longo prazo e em
soluções que permitam a melhor
capitalização do rendimento que
consegue no dia a dia, existem
soluções versáteis que se ajustam
às suas necessidades de poupança.
Ter um Plano de Poupança Reforma,
é ter uma estratégia para viver esta
fase da vida serena, aproveitando,
também, os benefícios fiscais que
a subscrição de um produto desta
tipologia permite.

Tenha o controlo sobre o amanhã,
começando a cuidar dele já hoje!

O QUE SÃO SEGUROS
DE CAPITALIZAÇÃO?
São uma alternativa a
outros produtos financeiros e
funcionam como instrumento
para rentabilização de capital
a médio/longo prazo, com uma
fiscalidade vantajosa.
Soluções de capitalização
destinam-se à constituição
de poupança, podendo ter no entanto - uma vertente de
proteção associada.

COM ENTREGAS FLEXÍVEIS
DESDE 25€/MÊS, DURANTE
30 ANOS, PODE CONSEGUIR
UMA POUPANÇA NA ORDEM
DOS 9.000€
Exemplo na subscrição do PRÉVOIR PPR

+
INFO

AS NOSSAS SOLUÇÕES
PRÉVOIR PROTEÇÃO E POUPANÇA
PREVIDÊNCIA + POUPANÇA

PRÉVOIR PPR
PLANO DE POUPANÇA REFORMA

Descubra artigos sobre poupança e
implemente, no seu dia a dia, hábitos
que o ajudarão a criar um pé-de-meia.
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PROFISSIONAIS
PROTEGIDOS
Estamos em linha com as suas prioridades!
Proporcionar a segurança, a proteção e o
apoio financeiro nos imprevistos da vida dos
seus colaboradores, é um fator distintivo para
a sua empresa que fará toda a diferença.

“

Saber que se está protegido,
como empreendedor, trabalhador
ou empresário, liberta-o de um
conjunto de preocupações que
fazem parte do dia a dia. Empresas
que se preocupam com os seus
colaboradores garantem, ao mesmo
tempo, maior produtividade, maior
sentido de pertença e um conforto
para responder ao imprevisto.
Ao proteger-se e ao proteger os
seus colaboradores, está a elevar
o nível de serviço, de confiança e
de desempenho da sua empresa
e da sua equipa.
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JOSÉ CARLOS PEREIRA
SUPERVISOR COMERCIAL

Cuide dos seus colaboradores e
motive-os para estarem ao lado
da sua empresa!
A segurança de que, em episódios
inesperados da vida, não há nada
a recear, é um aspeto fundamental
para que um profissional se
sinta bem e descansado para

desempenhar as suas funções no
dia a dia. Com uma vasta oferta de
soluções de proteção e previdência,
ajustadas aos mais diversos setores
de atividade, pode contar com a
PRÉVOIR para cuidar do futuro da
sua empresa - protegendo os seus
funcionários!

Art. 23º, 23º a ) e 43º do CIRC

AS NOSSAS SOLUÇÕES

PREVIDÊNCIA

REFORMA

Proteção contra
as adversidades
da vida

Preparar a reforma,
com entregas
flexíveis

ISENTOS
A
SEGURANÇ
SOCIAL

CRÉDITO
HABITAÇÃO

POUPANÇA

Proteção ao
investimento
imobiliário

Constituir um
capital para
projetos futuros

SAÚDE
Proteger e cuidar
da saúde

SOLUÇÕES PARA AS MAIS DIVERSAS PROFISSÕES

CONSTRUÇÃO CIVIL
OU REPARAÇÃO DE
AUTOMÓVEIS

BOMBEIROS
PRÉVOIR Solução Total + PRÉVOIR
SAÚDE XS Internamento

PRÉVOIR Solução Total + PRÉVOIR
SAÚDE Universal Top

ADVOGADOS
PRÉVOIR Soluções Vida + PRÉVOIR
SAÚDE Universal Top

QUER CONHECER AS OPÇÕES
MAIS ADEQUADAS À SUA
ATIVIDADE PROFISSIONAL?

AGRICULTORES
PRÉVOIR Solução Vital + PRÉVOIR
SAÚDE XS Consultas

Estes são exemplos de possíveis combinações de soluções PRÉVOIR para uma proteção mais
abrangente nas diferentes profissões. Consulte todas as condições em www.prevoir.pt ou junto
de um mediador PRÉVOIR.
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WEBSITE PRÉVOIR
Saiba tudo sobre a PRÉVOIR.
Descubra os detalhes dos nossos
produtos em prevoir.pt e peça
uma simulação personalizada
sem compromisso.

SUBSCREVA A NOSSA
NEWSLETTER
Seja o primeiro a receber todas as
informações sobre os seus temas
de interesse, por e-mail.

18 Um guia de soluções PRÉVOIR

BLOGUE MOMENTUS
PRÉVOIR
Próximo de si, das suas dúvidas, das
suas aspirações, dos projetos por
cumprir e dos que já são realidade!
Por um quotidiano mais saudável,
positivo e centrado no que mais
importa… a sua vida.

À DISTÂNCIA DE
UM CLIQUE, COM
A INFORMAÇÃO
QUE MAIS
PRECISA!

DESDE 1996,
A CUIDAR
DAS FAMÍLIAS
PORTUGUESAS

14 escritórios
em Portugal
Amarante
Aveiro
Braga
Coimbra
Figueira da Foz
Lamego
Leiria
Lisboa
Portimão
Porto
Santarém
Vila Real
Viana do Castelo
Viseu

Com sede no Porto, a PRÉVOIR
Portugal é a sucursal portuguesa do
grupo centenário francês GROUPE
PRÉVOIR. Em Portugal há 25 anos,
desenvolve a sua atividade alinhada
com os valores de proximidade,
escuta ativa das necessidades e
orientação para com o cliente.

As suas soluções são desenhadas a
pensar nas pessoas e em antecipar
os imprevistos em cada fase da vida.

Somos especialistas nas áreas da previdência,
da poupança, da saúde, da reforma e do
crédito habitação

+1250

+
INFO

MEDIADORES

SAIBA MAIS SOBRE O GRUPO
PRÉVOIR NO NOSSO WEBSITE
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PRÉVOIR-VIE GROUPE PRÉVOIR S.A.
Sucursal em Portugal
Rua Júlio Dinis, 826 2º-3º | 4050-322 Porto
Tel. 226 051 470
N.º Verde

800 20 36 46

chamada grátis para a rede fixa

E-Mail. prevoir@prevoir.pt
NIPC 980 132 657
CRC Porto - 2ª Secção Nº23

FALE COM O SEU MEDIADOR
O seu agente de seguros está ao seu dispor para
esclarecer todas as questões relacionadas com
as soluções PRÉVOIR.

prevoir.pt
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