PRéVOIR alarga a sua oferta com seguro mais abrangente
na invalidez e no diagnóstico de cancro e de doenças graves
No panorama actual, há cada vez mais portugueses diagnosticados com doenças graves ou cancro, bem
como tem aumentado o número de pessoas em situação de invalidez. O PRéVOIR Soluções Vida visa
responder a estas necessidades, precavendo o futuro com uma solução de protecção modular e adaptado às
necessidades de cada pessoa.





Novo produto de previdência à medida do cliente, com três módulos de subscrição:
módulo doença, módulo acidente e módulo livre.
Seguro temporário anual renovável.
Protecção focada nas preocupações decorrentes de acidente ou doença.
Maior protecção em caso de Invalidez.

Terça-feira, 20 de Novembro de 2018 – A pensar em todas as pessoas que necessitam de uma protecção
que as ajude a precaver o futuro, preservando o equilíbrio financeiro nos imprevistos da vida, a
PRéVOIR acaba de lançar o PRéVOIR Soluções Vida, com a mensagem “Proteja o que tem de mais
precioso!”
A saúde é um vector fundamental na vida de todas as pessoas! Segundo dados publicados pelo
Instituto Nacional de Estatística (INE), há cada vez mais portugueses a serem diagnosticados com
doenças graves ou cancro. Em 2015, as doenças de aparelho respiratório e os tumores malignos são as
duas principais causas de morte em Portugal, com 29,8% e 24,5%, respectivamente. Ainda, também,
segundo dados do INE, nesse mesmo ano, houve 339.350 beneficiários de pensões dos regimes de
protecção social na invalidez.
O PRéVOIR Soluções Vida oferece a protecção necessária para que a pessoa possa manter o equilíbrio
financeiro em caso de doença ou acidente e fazer face a despesas inesperadas durante este período.
O novo seguro da PRéVOIR é uma solução ajustada a cada pessoa e ao seu contexto familiar, afirma
Paulo Silva, Director de Desenvolvimento Comercial: “Com o PRéVOIR Soluções Vida alargamos o nível e o
número de garantias para, de forma muito particular, termos uma resposta adequada a cada necessidade.
Criámos, para o efeito, três módulos que permitem optar pelas coberturas que mais preocupam cada
segurado”.
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Apresentação do PRéVOIR Soluções Vida
O PRéVOIR Soluções Vida é um seguro de vida que garante o pagamento do capital seguro em caso
de Morte ou Invalidez Absoluta e Definitva (IAD) por doença ou por acidente. Permite, ainda, a
subscrição de coberturas complementares em caso de diagnóstico de doenças graves ou diagnóstico
de cancro (invasivo ou não invasivo), hospitalização por doença ou acidente e Invalidez Definitiva para
a Profissão ou Actividade Compatível (IDPAC) com possibilidade de reforço do capital seguro em caso
de acidente.
Módulo Doença, Módulo Acidente ou Módulo Livre – Protecção certa para cada necessidade
Para cada necessidade, o PRéVOIR Soluções Vida responde com uma protecção certa.
Módulo Doença - Direccionado a pessoas que procuram uma solução centrada na doença, com
coberturas de diagnóstico de doenças graves e diagnóstico de cancro, invasivo e não invasivo.
Módulo Acidente - Para pessoas que desejam uma solução reforçada para as situações decorrentes
de acidente e que pretendam precaver-se em caso de invalidez.
Módulo Livre - Uma solução de protecção à medida das necessidades de cada pessoa, que resulta da
combinação de garantias em caso de doença e acidente.

Pontos fortes do PRéVOIR Soluções Vida
O PRéVOIR Soluções Vida é um seguro anual temporário renovável que se apresenta como uma
solução competitiva e diferenciadora no mercado, pelos seguintes argumentos de destaque:


Uma protecção focada nas situações de acidente ou doença, com opção de personalização
do próprio seguro mediante as preocupações de cada segurado.



Diagnóstico de Doenças Graves e Diagnóstico de Cancro (Invasivo e Não Invasivo). Esta
solução coloca ao dispor do segurado um capital antecipado ou adicional que permitirá fazer
face às despesas inesperadas.



Reforço das coberturas de invalidez. Para além da cobertura obrigatória de Invalidez
Absoluta e Definitiva (IAD), é possível a subscrição da garantia Invalidez Definitiva para a
Profissão ou Actividade Compatível (IDPAC) igual ou superior a 66% ou igual ou superior a 60%.



Duplicação do capital seguro em caso de invalidez. Duplicação do capital seguro em caso de
subscrição de uma das garantias de Morte ou IAD, Morte ou IDPAC igual ou superior a 66% ou
Morte ou IDPAC superior a 60%, em caso de acidente.
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Subsídio diário em caso de Hospitalização. Subsídio diário no montante de 1/1000 (um por
mil) da cobertura Morte, pago desde o primeiro dia de hospitalização, desde que esta seja
superior a 24h. Caberá ao segurado decidir a abrangência da sua cobertura: Hospitalização
devido a acidente ou doença ou devido exclusivamente a acidente.

Para mais informações relacionadas com o PRéVOIR Soluções Vida contacte:
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 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 750 mediadores e 16 escritórios próprios por todo o território nacional.
Uma equipa coesa de profissionais dinâmicos permite a criação de fortes laços de fidelização com os clientes.
A acção de Prévoir 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
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