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PrévoiReforma3
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 12h45 e das 13h45 às 16h45.

Nº verde 800 20 36 46
CHaMada GrÁTiS rede FiXa

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 // fax 226 051 479
NIPC 980 132 657 // CRC Porto - 2ª Secção n° 23

SOCIEDADE ANÓNIMA DE SEGUROS (SEDE)
Capital social: 81 000 000 €
19, rue d’Aumale, CS40019 // 75306 Paris Cedex 09 - França
RCS Paris B 343 286 183

Siga-nos em

Previdência Poupança

Reforma Crédito Habitação Saúde

O seu mediador:
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PROTEJA O QUE TEM 
DE MAIS PRECIOSO

PRÉVOIR SOLUÇÕES VIDA (V2019)

Ter uma vida saudável é uma ambição de todos mas nem sempre fácil de atingir. O estilo de vida pouco saudável 
e o sedentarismo aceleram o aparecimento de cancro e de outras doenças graves.

Opte pelo Prévoir SoluçõeS vida e assegure a estabilidade financeira da sua família.

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 definidas nas condições gerais e especiais.

 Protecção completa no caso de diagnóstico de Cancro
A garantia inclui o cancro invasivo e o cancro não invasivo.

 Protecção das principais doenças Graves
Inclui as seguintes doenças: Acidente vascular cerebral, enfarte do miocárdio, cirurgia 
de revascularização coronária, insuficiência renal, transplante de orgão vital, cirurgia 
da válvula cardíaca, cancro invasivo, cancro não invasivo (opção Plus do Módulo Livre).

 antecipação do capital ou capital adicional
Para as garantias Doenças Graves ou Cancro, pode optar por uma antecipação de 50% 
do capital Morte/IAD ou por um capital adicional.

 Subsídio diário desde o 1º dia
Em caso de hospitalização, receba um subsídio diário durante 180 dias por anuidade 
e até 200€ por dia.

Principais Vantagens +
exemplo:
• Módulo Livre
• Idade da Pessoa Segura:  

38 anos
• Capital seguro Morte e IAD: 

50.000€
• Diagnóstico de cancro: 

25.000€
• IDPAC ≥ 60%: 50.000€
• Hospitalização doença ou 

acidente: 50€ por dia
 
Prémio mensal: 15,00€

Escolha o módulo certo para a sua protecção
O Prévoir SoluçõeS vida é um seguro de vida temporário anual renovável, disponível em 3 módulos:

 Em Portugal são 50.000 os diagnósticos de cancro todos os anos. Cerca de um 
quarto da população portuguesa está em risco de desenvolver um cancro até aos 
75 anos e 10% podem perder a vida devido à doença oncológica?

 Em Portugal, as doenças cardiovasculares são responsáveis por 29,5% das mortes, 
sendo que o enfarte do miocárdio mata, em média, 12 pessoas por dia?

Sabia que...

COBERTURA
EM CASO DE
EPIDEMIA
E PANDEMIA

MÓDULO DOENÇA
Se procura uma solução
centrada nas doenças

mais graves

MÓDULO ACIDENTE
Se deseja uma solução
reforçada para os riscos
decorrentes de acidente

MÓDULO LIVRE
Se prefere uma protecção

à medida das suas
necessidades com uma

combinação de garantias em
caso de doença e acidente

✔ Morte ou
Invalidez Absoluta e Definitiva (IAD)

✔ Hospitalização
(Subsídio diário)

Por acidente ou doença

� Diagnóstico de Doenças Graves
ou

� Diagnóstico de Cancro
Inclui Cancro não Invasivo

� Invalidez Definitiva para a
Profissão ou Actividade Compatível

(IDPAC)
IDPAC ≥ 66% ou IDPAC ≥ 60%

� Duplicação do capital
em caso de acidente
Morte ou IDPAC ≥ 66%

ou
Morte ou IDPAC ≥ 60%

✔ Morte ou
Invalidez Absoluta e Definitiva (IAD)

✔ Hospitalização
(Subsídio diário)

Por acidente

� Invalidez Definitiva para a
Profissão ou Actividade Compatível

(IDPAC)
IDPAC ≥ 66% ou IDPAC ≥ 60%

� Duplicação do capital
em caso de acidente

Morte / IAD
ou

Morte ou IDPAC ≥ 66%
ou

Morte ou IDPAC ≥ 60%

✔ Morte ou
Invalidez Absoluta e Definitiva (IAD)

� Hospitalização
(Subsídio diário)

Por acidente ou doença
ou

Por acidente

� Diagnóstico de Doenças Graves
Capital adicional

ou
Capital adicional plus

(Inclui Cancro não invasivo)
ou

� Diagnóstico de Cancro
Capital adicional

� Invalidez Definitiva para a
Profissão ou Actividade Compatível

(IDPAC)
IDPAC ≥ 66% ou IDPAC ≥ 60%

� Duplicação do capital
em caso de acidente

Morte / IAD
ou

Morte ou IDPAC ≥ 66%
ou

Morte ou IDPAC ≥ 60%

✔ incluído
�opcional
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