PRéVOIR lança protecção para pessoas com mais de 55 anos
Num momento em que a esperança de vida continua a aumentar e que as pessoas procuram manter-se
sempre activas, o PRéVOIR Solução Vital visa responder às necessidades da população portuguesa com mais
de 55 anos.





Novo produto de previdência com garantias reforçadas em caso de acidente.
Apoio específico em caso de fractura ou queimadura.
Contrato vitalício e com prémios constantes.
Aceitação imediata, sem formalidades médicas.

Quinta-feira, 15 de Fevereiro de 2018 – A pensar nas pessoas com mais de 55 anos, que ainda têm uma
vida pela frente, mas que começam a sentir as despesas de saúde a aumentar, a PRéVOIR acaba de
lançar o PRéVOIR Solução Vital.
Apesar de ainda serem um pilar importante da vida familiar e de quererem continuar sempre activos,
as pessoas, a partir dos 55 anos, vê-se confrontadas com o aumento significativo de doenças e de
acidentes.
O PRéVOIR Solução Vital oferece a protecção necessária para que a pessoa possa fazer face a
despesas de saúde e ter apoio na recuperação.
Segundo um estudo da FallSensing, publicado em 2017, o risco de queda acontece não apenas nos
idosos: “1/3 população com mais de 50 anos sofreu uma queda recentemente. É muito habitual as quedas
em casa (escadas, wc e cozinha) e a população a partir dos 50 anos evidencia o mesmo risco de queda que a
população idosa, revelando a necessidade de uma intervenção preventiva mais precoce”.
O novo seguro da PRéVOIR visa responder às necessidades deste segmento, afirma Paulo Silva,
Director de Desenvolvimento Comercial: “Sabe-se que 70% da população portuguesa entre os 55 e os 59
anos ainda é activa. Este produto vem completar o nosso portfólio, permitindo uma protecção adequada em
todas as etapas da vida.”

Um produto simpes e abrangente
Este novo seguro PRéVOIR é uma solução muito competitiva no mercado com ampla abrangência ao
nível de coberturas, em caso de doença ou acidente.


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



Prémios constantes, até final do contrato e garantias reforçadas em caso de acidente.



Garantia Capital Morte: Um capital de 1.000€ em caso de morte por doença (decorridos 2
anos). Em caso de morte por acidente, a este capital junta-se o capital de 14.000€.



Subsídio diário em caso de hospitalização devido a acidente. O subsídio diário de 45€
permite compensar a perda ou redução de rendimentos e ajudar nas despesas de
internamento (a partir do 3º dia).



Apoio reforçado em caso de fractura ou queimadura. A garantia Lesões Corporais auxilia
com um capital até 5.000€, complementado com um subsídio diário, em caso de hospitalização
por acidente.

Um contrato para a vida
O PRéVOIR Solução Vital tem protecção vitalícia, sem limite de idade de permanência ou alterações
devido ao estado de saúde.

Para mais informações relacionadas com o PRéVOIR Solução Vital contacte:
Marina Alves ou Eugénia Branco
Dir. de Comunicação e Marketing | Tel. +351 226 051 470

Sobre a PRéVOIR
A Companhia de Seguros PRéVOIR-Vie Groupe PRéVOIR, S.A. é a sucursal portuguesa do Groupe PRéVOIR, originário de França.
Especialista em seguros de pessoas, opera exclusivamente nas áreas de previdência, poupança, habitação e reforma. O grupo
centenário entrou em Portugal em 1996 e tem a sua sede no Porto. Com o objectivo de construir uma relação cada vez mais
próxima das famílias portuguesas, a Prévoir conta, actualmente, com mais de 450 mediadores e 15 escritórios próprios por todo
o território nacional. Uma equipa coesa de profissionais dinâmicos permite a criação de fortes laços de fidelização com os
clientes.
Em 2016, a sua nova imagem é lançada e a Prévoir completa 20 anos em Portugal. A sua acção é movida pelos vectores da
proximidade, segurança, performance e agilidade, construíndo, diariamente, “Um melhor amanhã, agora”.
Para mais informações sobre a empresa e os seus serviços consulte o nosso website www.prevoir.pt

