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N
A PRÉVOIR, TEMOS UM COMPROMISSO: ESTAR SEMPRE AO SEU LADO PARA 

GARANTIR O SEU FUTURO E O SUCESSO DOS SEUS PROJECTOS.

HÁ MAIS DE 100 ANOS QUE OS NOSSOS ESPECIALISTAS FAZEM PROVA DO SEU EMPENHO. 

SÃO AS SUAS EXPECTATIVAS E AS SUAS NECESSIDADES QUE QUEREMOS CONTINUAR A 

ANTECIPAR E A ATENDER.

AO SEU DISPOR COLOCAMOS AS NOSSAS COMPETÊNCIAS, AS NOSSAS ENERGIAS E OS 

NOSSOS VALORES DE PARTILHA E DE RESPONSABILIDADE, PARA ACOMPANHÁ-LO DE 

FORMA SIMPLES E EFICAZ AO LONGO DE TODA A SUA VIDA.

ESPAÇO CLIENTE
Entre no seu espaço cliente 
através do Prévoir Online
www.prevoironline.pt
e encontre todas as informações 
sobre os seus contratos.

LINHA DE APOIO AO CLIENTE

Outros contactos:
918 662 020 / 969 659 590
Atendimento nos dias úteis 
das 8h45 às 16h45.

Nº Verde 800 20 36 46
CHAMADA GRÁTIS REDE FIXA

PRÉVOIR-VIE GROUPE PRÉVOIR
SUCURSAL EM PORTUGAL
Rua Júlio Dinis, 826 - 2.° e 3.° 4050-322 Porto
email: prevoir@prevoir.pt
tel. 226 051 470 // fax 226 051 479
NIPC 980 132 657 // CRC Porto - 2ª Secção n° 23

SOCIEDADE ANÓNIMA DE SEGUROS (SEDE)
Capital social: 45 000 000 €
19, rue d’Aumale // 75306 Paris Cedex 09 - França
RCS Paris B 343 286 183
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PARA CONTINUAR 
SEMPRE ACTIVO

PRÉVOIR SOLUÇÃO VITAL

A vida desenha-se ainda longa e a sua experiência diz-lhe que ter tempo para si e para a sua 
família, é essencial. Proteger-se e protegê-la, são também prioridades para si.

A partir dos 55 anos, os riscos de doenças e de acidentes aumentam significativamente.
O Prévoir Solução Vital garante-lhe, a si e à sua família, um apoio financeiro em caso de morte 
por doença ou acidente. Conta ainda com coberturas reforçadas em caso de hospitalização 
por acidente ou lesões corporais.

O que queremos dizer...

 Subscrição e contrato simples

 Subscrição fácil
 Aceitação imediata, sem questionário de saúde ou exame médico.

 Prémios constantes
 Os prémios serão sempre os mesmos até ao final do contrato.

 Contrato vitalício
 Uma protecção para toda a vida, sem limite de idade de permanência, sem alterações devido ao 

seu estado de saúde.

 Protecção para si e para o futuro dos seus

	 Escolha	do	beneficiário
 Em caso de morte, o capital é pago directamente a quem tiver designado.

 Garantias reforçadas em caso de acidente
 Porque a partir de uma certa idade, os acidentes do dia-a-dia são mais frequentes.

	 Apoio	específico	em	caso	de	fractura	ou	queimadura
 A garantia Lesões Corporais (fracturas ou queimaduras) é uma ajuda concreta com um capital 

até 5.000€ que pode ser complementado com um subsídio diário se tiver de ficar hospitalizado 
por mais de 48 horas.

Garantias

Morte
Por Doença Pagamento do Capital de 1.000€

(Decorridos 2 anos sobre o início do contrato)

Por Acidente Pagamento de um Capital de 14.000€
(Acumulável com o Capital Morte por Doença)

Hospitalização
(superior a 48h) Por Acidente

Subsídio diário de 45€
(Pago durante 100 dias no máximo, depois de decorridas 48h

sobre o início da hospitalização)

Lesões Corporais
(fracturas / queimaduras) Por Acidente Pagamento de um capital variável entre 500€ e 5.000€  

(10.000€ no máximo durante o contrato)

Notas: A informação contida neste folheto é de carácter 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 definidos nas condições gerais.

Subscrição a partir 
dos 55 anos.+

Um contrato para a vida
A qualidade de vida e a longevidade devem caminhar a par.  Este seguro é, por isso, vitalício 
e permitirá viver com tranquilidade, sabendo que tudo está previsto.

Acidente
Acontecimento súbito, fortuito e violento, de natureza e origem externas, 
alheio à vontade do Tomador do Seguro, do Beneficiário e da Pessoa 
Segura e que nesta produza lesões corporais que possam ser clínica e 
objectivamente constatáveis.

Subsídio diário de Hospitalização
Montante pago no máximo de 100 dias quando relacionado com 
o mesmo acidente. O subsídio diário é devido a partir do dia 
imediatamente a seguir ao período de carência de 48 horas sobre a 
entrada na unidade hospitalar.

Hospitalização
Permanência superior a um período de 48 horas consecutivas num 
hospital ou numa clínica legalmente habilitada e autorizada a praticar 
actos ou tratamentos médicos a pessoas doentes ou acidentadas, com 
pessoal devidamente habilitado e necessário para o efeito.

Capital variável em caso de lesão corporal
O montante atribuído é determinado de acordo com o enquadramento 
das lesões nas tabelas constantes das Condições Gerais, por aplicação da 
respectiva percentagem ao Capital seguro da cobertura Lesões Corporais.

Protecção em 
caso de acidente.+
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