
Protecção imediata
Com o Prévoir Protecção e Poupança, em caso de Morte ou de IAD
por acidente, fica protegido a partir das zero horas da data de início do
contrato. A protecção nunca é de mais e ainda por cima por tão pouco.

Protecção reforçada em caso de acidente
O capital Morte/IAD por acidente é definido logo na subscrição e
pode ir até aos 100.000€ por Pessoa Segura.

Complemente a sua protecção
Com outras soluções Prévoir com garantias em caso
de invalidez, doenças graves, hospitalização, lesões
corporais e também com os seguros Prévoir Saúde.

SOLUÇÃO PRE V IDÊNC I A
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Prévoir
Protecção e
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(V2021)

ESPAÇO CLIENTE PRÉVOIR
Entre no seu espaço cliente
através do Prévoir Online
www.prevoironline.pt
e encontre todas as informações
sobre os seus contratos.

prevoir.pt

Nº Verde 800 20 36 46
CHAMADA GRÁTIS REDE FIXA

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

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, rued’Aumale, CS40019
75306Paris Cedex 09 - França
RCS Paris B 343 286 183

Siga-nos em

Um melhor amanhã, agora

O seu mediador:

1,00%
Taxa de rentabilidade
mínima garantida

até 2022.

SINTA-SE
PROTEGIDO EM CASO

DE ACIDENTE



Um investimento de médio ou longo prazo de baixo risco

Indicador sumário de risco
1 2 3 4 5 6 7

Risco mais baixo Risco mais alto

Este seguro está classificado na categoria 2 numa escala de 1 a 7, o que
corresponde a uma baixa categoria de risco.

Este indicador avalia as possíveis perdas resultantes de um desempenho
futuro, com um nível baixo, e é muito improvável que as condições de
mercado desfavoráveis tenham impacto na nossa capacidade para pagar a
sua retribuição.

APOSTE NO PRESENTE
E GARANTA O FUTURO!

PRÉVOIR PROTECÇÃO E POUPANÇA (V2021)

Poupar para o futuro e proteger-se no presente. É uma equação
simples… porque a vida também pode ser simples. Com o Prévoir
Protecção e Poupança tem a garantia de que a sua família fica protegida
no caso lhe acontecer um imprevisto, como também tem a segurança de
uma poupança futura.

DUPLA PROTECÇÃO:
Como funciona?

Constitui periodicamente um capital Poupança com rentabilidade
garantida até ao fim do contrato.

Em caso deMorte ou Invalidez Absoluta e Definitiva (IAD) por
acidente recebe o capital seguro até 100.000€.

Em caso deMorte por doença, é assegurado o pagamento da
poupança constituída à data do evento.

Em caso de Vida no termo do contrato, recebe a poupança constituída.

A subscrição é simples!

• Sem formalidades médicas.

• Pode subscrever até aos 65 anos.

• A duração mínima é de 5 anos e no máximo de 20 anos.

Notas: A informação contida neste folheto é de carácter publicitário. Não dispensa a consulta da
informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.

PRINCIPAIS VANTAGENS:

SIMPLICIDADE
Um plano de poupança e um
seguro de vida no mesmo

contrato.

RENTABILIDADE GARANTIDA
Todos os anos, é atribuída uma
taxa de rentabilidade que resulta
da taxa técnica e das eventuais
participações nos resultados

distribuídos.

POUPANÇA PERIÓDICA
Através de prémios

programados à sua medida.

SEM FORMALIDADES
Para subscrever, não são exigidos
exames ou o preenchimento de

questionários clínicos.

PROTECÇÃO REFORÇADA
EM CASO DE ACIDENTE

O Capital Morte/IAD por acidente é
calculado da seguinte forma:
Prémio anual x Duração do

contrato (anos) x 2.

RESGATE POSSÍVEL EM CASO DE
NECESSIDADE

Pode pedir o resgate parcial ou
total da poupança, a partir da

primeira anuidade.
Sem penalizações após 5 anos.

☑
☑
☑

Como é constituída a sua poupança?

É constituída pela soma da parte dos prémios pagos para essa poupança, líquidos de encargos
(encargos de aquisição máximos de 5,00%), capitalizados à taxa técnica mínima garantida de 0,75%,
acrescidos das eventuais participações nos resultados distribuídos. Para 2021 e 2022, a taxa de
rentabilidade será no mínimo de 1,00%.

Uma poupança para o

futuro dos seus filhos ou

um pé-de-meia para si.

1,00%
Taxa de rentabilidade
mínima garantida

até 2022.


