Prévoir actualiza o seu seguro de crédito habitação, com
maior poupança mensal para os clientes
A versão 2017 do Prévoir Vida Domus já pode ser subscrita e apresenta um conjunto de novidades que o
tornam numa das opções mais apetecíveis na protecção do investimento imobiliário.





Prévoir Vida Domus apresenta uma das tarifas mais competitivas do mercado,
permitindo uma poupança no seguro de vida associado ao crédito habitação.
Idades máximas de subscrição e no termo das garantidas foram alargadas.
Entrada da protecção ao fiador garante a segurança no pagamento do crédito habitação.
O seguro é reforçado com novas garantias em caso de invalidez ou incapacidade.

Terça-feira, 20 de junho de 2017 – Num momento em que as taxas de juros no mercado imobiliário
estão em baixa e o número de aquisições de casas a aumentar, a Prévoir acaba de actualizar a sua
oferta na gama de soluções de crédito habitação. A versão de 2017 do Prévoir Vida Domus
apresenta aos seus subscritores novidades ao nível da idade máxima de subscrição das garantias e
no termo do contrato, bem como novas tarifas mais competitivas, reforço das garantias e
protecção ao fiador.
O Prévoir Vida Domus é um seguro de vida que garante o crédito habitação. Com uma subscrição
flexível, esta solução adapta-se a todo o tipo de empréstimos contraídos, taxa fixa ou variável, com ou
sem valor residual e período de carência inicial.
As novidades introduzem, segundo afirma Luiz Ferraz - Mandatário Geral da Prévoir em Portugal - uma
“nova competivivdade ao Prévoir Vida Domus, continuando a ser uma excelente opção, não só para quem
pretende transferir o seu seguro de crédito mas também para quem pretende subscrever um novo”.
Idade das subscrições das garantias alargadas
As novidades do Prévoir Vida Domus incluem, por exemplo, novas tarifas e o alargamento da idade
máxima de subscrição das garantias de Morte/IAD e IDPAC até aos 65 anos. A idade máxima no
termo de contrato aumenta, também, para os 75 anos (no caso do IAD), em vez dos 70 anos e para os
67 anos (na opção IDPAC).
As tarifas Prévoir Vida Domus foram ajustadas e estão entre as mais competitvas do mercado actual.

Protecção aos fiadores
No Prévoir Vida Domus v2017 os fiadores – figuras legais que se responsabilizam, acessoriamente,
pelo crédito contratualizado, caso sejam esgotados os deveres e garantias do primeiro interveniente –
continuam a poder subscrever o produto, ficando mais protegidos e fica clarificada a sua situação
perante o seguro e o empréstimo imobiliário.
Um seguro completo
Para além das garantias obrigatórias em caso de Morte ou Invalidez Absoluta e Definitiva (IAD), esta
solução direccionada ao crédito habitação oferece outras garantias facultativas:


Protecção reforçada em caso de Invalidez Definitiva para a Profissão ou Actividade
Compatível (IDPAC), com pagamento do capital em dívida à instituição de crédito, caso a
invalidez seja superior a 66%.



Capital adicional por acidente na subscrição da garantia IDPAC, pago ao tomador do
seguro ou à sua família.



Pagamento da prestação ao banco no caso da subscrição da garantia de Incapacidade
Temporária Absoluta (ITA).



Simplificação das formalidades médicas para capitais até 230.000 euros.

Para mais informações relacionadas com a nova versão do Prévoir Vida Domus v2017 contacte:
Eugénia Branco
Responsável de Comunicação e Marketing | Tel. +351 226 051 470

Sobre a PRéVOIR
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Em 2016, a sua nova imagem é lançada e a Prévoir completa 20 anos em Portugal. A sua acção é movida pelos vectores da
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