Mulheres portuguesas aderem cada vez mais cedo a seguros
de vida
No mês dedicado à Prevenção do Cancro da Mama, a Prévoir avaliou o comportamento das mulheres
portuguesas na subscrição do seguro de vida PRéVOIR Solução Mulher, destacando-se uma tendência de
adesão cada vez mais jovem.



35 anos é a média actual de subscrição do seguro de vida PRéVOIR Solução Mulher.
O PRéVOIR Solução Mulher oferece garantias desenhadas a pensar nas consequências
das doenças graves femininas e em caso de morte.

Segunda-feira, 17 de Outubro de 2016 – No âmbito do mês de Outubro – mês da Prevenção do Cancro da
Mama – a PRéVOIR fez uma análise à carteira de clientes do seguro de vida PRéVOIR Solução Mulher
para compreender o que procuram as seguradas que o subscrevem.
Desde 2012, data de lançamento desta solução de protecção, a idade média de adesão decresceu de
38 anos para 35 anos. Isto releva uma tendência de maior sensibilização para esta temática, que gera
subscrições em idade mais jovem.
Anualmente, cerca de 1500 mulheres são afetadas pelo cancro da mama, sendo a principal causa
de morte precoce das mulheres e o tipo de cancro mais comum em Portugal*. Apesar da tendência do
aparecimento deste tipo de doença se acentuar a partir dos 40 anos, as mulheres portuguesas optam
por garantir o seu futuro e das suas famílias, cada vez mais cedo.

PRéVOIR Solução Mulher, um seguro no feminino
Criado a pensar especialmente no público feminino que tem que lidar com as consequências directas e
indirectas que uma doença pode trazer para o seio familiar, o PRéVOIR Solução Mulher reúne um
conjunto de vantagens:


Um capital em caso de morte por doença ou acidente até €50.000;



A antecipação imediata de 50% do capital seguro, para que, em caso de diagnóstico de
doenças graves femininas (cancro da mama, do útero, dos ovários, do colo do útero ou das
trompas uterinas), as mulheres possam fazer face aos primeiros custos associados à doença.
Este capital seguro até os €25.000, poderá servir, entre outros propósitos, para enfrentar as
despesas em momento de diminuição de rendimento, devido ao período de baixa médica, a

Rua Júlio Dinis, 826 2º-3º | 4050-322 Porto
Nº verde (grátis para a rede fixa): 800 20 36 46
. 226 051 470 |
prevoir@prevoir.pt

compra de medicamentos não comparticipados, a aquisição de prótese capilar ou mamária
e a reconstrução mamária.


Os serviços PRéVOIR Assistência, com acesso a uma 2ª opinião médica e apoio nas doenças
graves (deslocações, alojamento, guarda das crianças, entre outras).



A oferta da nova garantia de assistência em viagem no estrangeiro.

Com um prémio mensal bastante competitivo, este seguro de prevenção pode fazer a diferença no
seio familiar, quando a realidade se torna menos rosa.
O PRéVOIR Solução Mulher está com a imagem renovada, acompanhando a nova identidade
corporativa do Groupe PRéVOIR mantendo, no entanto, inalteradas todas as garantias de protecção da
mulher e da sua família.

Para mais informações relacionadas com o seguro Prévoir Solução Mulher contacte:
Eugénia Branco
Responsável de Comunicação e Marketing | Tel. +351 226 051 470

*Fonte: Reportagem RTP, 03 de Outubro de 2016

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. A empresa
centenária entrou em Portugal em Setembro de 1996, instalando-se em Braga e passando, em1999, a sua sede para o Porto.
Com o objectivo de construir uma relação cada vez mais próxima das famílias portuguesas, a Prévoir-Vie possui actualmente
mais de 450 mediadores e 15 escritórios por todo o território nacional. Uma equipa coesa de profissionais jovens e dinâmicos
permite a criação de fortes laços de fidelização com os seus clientes.
Em 2016, a sua nova imagem é lançada e a Prévoir-Vie completa 20 anos em Portugal. A sua acção movida pelos vectores da
proximidade, segurança, performance e agilidade, constrói diariamente, “Um melhor amanhã, agora”.
Para mais informações sobre a empresa e os seus serviços consulte www.prevoir.pt
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