
SOLUÇÕE S SAÚDE

Um melhor amanhã, agora

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

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

CO-SEGURADORES:
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PRÉVOIR
SAÚDE
UNIVERSAL
TOP

LINHA DE APOIO ESPECÍFICA
PRÉVOIR SAÚDE:

808 500 140

+ 351 213 134 134

DO ESTRANGEIRO LIGUE:

+351 213 134 135

Para mais informações, contacte o seu mediador ou a nossa
Linha de Apoio Específica PRÉVOIR SAÚDE.

VICTORIA – SEGUROS, S.A.
Av. Liberdade, 200 1250-147 Lisboa
e-mail: victoria@victoria-seguros.pt
tel. 213 134 100 // fax 213 134 700
Matrícula C.R.C. Lisboa // NIPC 506 333 027
Capital Social EUR 34.850.000

O seu mediador:

prevoir.pt

Um seguro que o acompanha em
todas as fases da sua vida

Sabia que...
este seguro
não tem idade
limite de
permanência?

Sabia que… as doenças
pré-existentes poderão
deixar de estar
excluídas ao fim
de 5 anos?

Sabia que… quanto
maior for o agregado,
maior é o desconto no
prémio do seguro?

EXEMPLOS:

Aos 50 anos, porque tem
um orçamento mais
apertado, Francisca decide
optar pela modalidade TOP
VALOR. Mantém todas as
coberturas sem ser
penalizada por isso.

João, 40 anos, tem um seguro da
empresa, mas pretende uma proteção
complementar a nível das doenças
graves. Subscreve o TOP VALOR.

Francisca tem 25 anos e inicia a
sua vida profissional. Subscreve
a versão TOP ATIVO porque
pretende um seguro a pensar no
futuro e nos exames/consultas
que quer realizar, agora que é
independente.

Aos 31 anos, Francisca
constitui família, daí que

pretenda uma proteção robusta
para o seu agregado e os

melhores reembolsos fora da
rede. O seu seguro continua TOP!

1

2

3
4

Um seguro
diferente!



MÁXIMA PROTEÇÃO NAS DOENÇAS GRAVES
Dispõe de 1.000.000€ para doenças graves no estrangeiro e
200.000€ em Portugal.

ACESSO À REDE DE SAÚDE E DE BEM-ESTAR
Acesso a descontos na Rede de Prestadores Médicos -
Future HealthCare - com mais de 20.000 médicos em
Portugal e, ainda, a uma Rede de Prestadores criada a
pensar no seu bem-estar, na qual terá acesso a
condições especiais em serviços tais como:
acupuntura, homeopatia, osteopatia, estética, ginásios,
nutrição, terapia da fala e óticas.

TOP É… GERIR O
MEU SEGURO!

PRÉVOIR SAÚDE UNIVERSAL TOP

Vantagens:

Um seguro com duas opções de contratação:

SEGURO DE SAÚDE UNIVERSAL TOP

Quando a saúde está no topo das suas preocupações, é
porque precisa de um seguro TOP! Um seguro robusto, a
um preço acessível, flexível, universal, que o acompanhará a
si e à sua família em diferentes fases da vida.

UM SEGURO “PORTÁTIL”
Através da Portabilidade das garantias ao estrangeiro, poderá
levar o seu seguro para onde quer que vá – sem prazos
máximos de deslocação e sem fronteiras.

Notas: A informação contida neste folheto é de carácter publicitário. Não dispensa a consulta
da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.

FLEXÍVEL
É um seguro que pode mudar consigo e com a sua vida, ou
seja, poderá alternar entre as duas modalidades ATIVO ou
VALOR e escolher incluir ou não as coberturas
complementares, conforme as suas necessidades.

CAPITAL UNIVERSAL
Não tem que se preocupar com o Capital, porque este capital
único é por Pessoa Segura. Poderá usar o plafond anual de
100.000€ para internamento hospitalar e também para
consultas, tratamentos e exames.

GERE O SEU SEGURO E TEM ACESSO A UM BENEFÍCIO DE
25% SOBRE O PRÉMIO ANUAL
Devolução de 25% do valor pago anualmente, caso não
tenha despesas apresentadas nesse ano.

UM MÉDICO SEMPRE DISPONÍVEL
Atendimento médico gratuito por telefone, email ou
videochamada sem limite de utilização e sem custos
adicionais (Médico 24/7). Pode contar também com um
médico ao domicílio, sem deduzir ao seu plafond
(Assistência em Portugal).

UMA OFERTA DIFERENTE
80% de reembolso das consultas médicas efetuadas fora da
Rede, em qualquer parte do mundo.

!

• Idade limite máxima para o início do contrato:
64 anos e 29 anos para os descendentes.

• Sem idade limite de permanência

TOP ATIVO Sem Franquia Universal
Sistema de Rede

TOP VALOR 500 €
Sistema de Reembolso (Franquia Universal)

COBERTURAS BASE

Internamento Hospitalar
Consultas, Tratamentos e Exames 100.000 €
Parto (Sublimite de 2.000 €)
Subsídio Diário por Internamento Hospitalar
Doenças Graves em Portugal 100.000 €
Doenças Graves Internacional 1.000.000 €
Assistência em Portugal ✔

Médico PRÉVOIR 24/7 ✔

2ª Opinião Médica Internacional ✔

Acesso à Rede Bem-Estar ✔

Acesso a Cuidados de Saúde a preços convencionados ✔

Módulo de Higiene e Prevenção Oral ✔

Portabilidade ao Estrangeiro ✔

COBERTURAS COMPLEMENTARES
Medicamentos 1ª e 2ª anuidade: 500 €
Óculos, outras Ortóteses e Próteses 3ª e 4ª anuidade: 750 €
Estomatologia A partir da 5ª anuidade: 1.000 €


