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N
A PRÉVOIR, TEMOS UM COMPROMISSO: ESTAR SEMPRE AO SEU LADO PARA 

GARANTIR O SEU FUTURO E O SUCESSO DOS SEUS PROJECTOS.

HÁ MAIS DE 100 ANOS QUE OS NOSSOS ESPECIALISTAS FAZEM PROVA DO SEU EMPENHO. 

SÃO AS SUAS EXPECTATIVAS E AS SUAS NECESSIDADES QUE QUEREMOS CONTINUAR A 

ANTECIPAR E A ATENDER.

AO SEU DISPOR COLOCAMOS AS NOSSAS COMPETÊNCIAS, AS NOSSAS ENERGIAS E OS 

NOSSOS VALORES DE PARTILHA E DE RESPONSABILIDADE, PARA ACOMPANHÁ-LO DE 

FORMA SIMPLES E EFICAZ AO LONGO DE TODA A SUA VIDA.

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

LINHA DE APOIO AO CLIENTE

Outros contactos:
918 662 020 / 969 659 590
Atendimento nos dias úteis 
das 8h45 às 16h45.

Nº Verde 800 20 36 46
CHAMADA GRÁTIS REDE FIXA

PRÉVOIR-VIE GROUPE PRÉVOIR
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: 45 000 000 €
19, rue d’Aumale // 75306 Paris Cedex 09 - França
RCS Paris B 343 286 183
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PROTEJA O QUE TEM 
DE MAIS PRECIOSO

PRÉVOIR SOLUÇÕES VIDA

Se pretende proteger a sua família das consequências financeiras dos imprevistos da vida. Se pretende 
preservar o seu equilíbrio financeiro e o da sua família em caso de doença ou acidente. Se pretende, 
desde hoje, precaver o futuro, o Prévoir Soluções Vida é a opção certa.

Notas: A informação contida neste folheto é de carácter publicitário. Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida. 
Algumas das garantias deste seguro estão sujeitas a períodos de carência e a exclusões que se encontram definidos nas condições gerais e especiais.

Informações adicionais...

Escolha o módulo certo para a sua protecção
O Prévoir Soluções Vida é um seguro de vida temporário anual renovável, disponível em 3 módulos:

 Protecção focada na sua principal preocupação: acidente ou doença
Opte pelas coberturas que mais o preocupam, em caso de doença ou acidente. Pode ainda 
constituir a sua própria solução (Módulo Livre).

 Diagnóstico de Doenças Graves e de Cancro (invasivo ou não invasivo)
Disponha de um capital que permitirá fazer face às despesas inesperadas. Escolha entre as 
coberturas de Diagnóstico de Doenças Graves e de Diagnóstico de Cancro com opção de 
antecipação de capital (Módulo Doença) ou de capital adicional (Módulo Livre).

 As nossas coberturas de Invalidez
Subscreva a garantia Invalidez Definitiva para a Profissão ou Actividade Compatível (IDPAC) que 
mais lhe convém: igual ou superior a 66% ou igual ou superior a 60%. Em caso de invalidez por 
doença ou acidente, receberá o capital seguro para fazer face às contrariedades. Pode aumentar 
o capital seguro, duplicando-o, para as causas acidentais.

 Subsídio diário em caso de hospitalização
Escolha a abrangência da cobertura que mais lhe convém: Hospitalização devido a acidente 
ou doença ou Hospitalização devido exclusivamente a acidente. Em caso de hospitalização, 
beneficie de um subsídio diário até 180 dias.

Pontos fortes do Prévoir Soluções Vida

Invalidez Definitiva para a Profissão ou Actividade Compatível (IDPAC)
Entendem-se por IDPAC ≥ 66% e IDPAC ≥ 60% aquelas, que, em 
consequência de doença ou acidente ocorridos dentro do período 
de vigência do contrato, após cura clínica da Pessoa Segura, a deixam 
afectada de invalidez definitiva em grau igual ou superior a 66% ou 60% 
respectivamente, de acordo com a Tabela Nacional de Incapacidades, 
e impossibilitada de exercer total e definitivamente a sua profissão 
ou qualquer outra actividade remunerada compatível com os seus 
conhecimentos e aptidões. Em caso de IDPAC, pagamento do capital 
seguro correspondente ao capital Morte.

Morte ou IAD por acidente
Quando subscrita, esta garantia garante a duplicação do capital seguro 
em caso de Morte ou IAD por acidente. Este capital é cumulativo com o 
capital da garantia Morte ou IAD.

Morte ou IDPAC ≥ 66% por acidente ou Morte ou IDPAC ≥ 60% por acidente
Quando subscrita uma dessas garantias, em caso de Morte ou IDPAC 
exclusivamente por acidente, duplicação do capital seguro para a 
garantia IDPAC. Este capital acumula com o capital da garantia IDPAC.

Hospitalização – subsídio diário
Montante pago no máximo durante 180 dias por anuidade quando 
relacionado com o mesmo acidente ou doença. O subsídio é devido a 
partir do dia imediatamente a seguir ao período de carência de 24 horas 
sobre a entrada na unidade hospitalar. Este subsídio diário é de um 
por mil do capital seguro Morte.

Formalidades médicas
Na subscrição, a Pessoa Segura deverá preencher uma Declaração do 
Estado de Saúde. A aceitação do seguro depende da análise e aceitação 
prévia do risco pelo Segurador, podendo em certos casos, determinar a 
realização de exames médicos.

Subscrição conjunta de garantias
As seguintes coberturas não podem ser subscritas em conjunto: IDPAC ≥ 
66% com IDPAC ≥ 60%; Diagnóstico de Doenças Graves com Diagnóstico 
de Cancro; Morte ou IAD por acidente com Morte ou IDPAC ≥ 66% ou com 
Morte ou IDPAC ≥ 60%; Hospitalização por acidente com Hospitalização 
por acidente ou doença.

● Cobertura incluída.         — Cobertura não incluída.

Diagnóstico de Doenças Graves:
Módulo Doença: pagamento, por antecipação, de 50% do capital seguro da garantia Morte. 
Módulo Livre: pagamento do capital subscrito adicional para a garantia Diagnóstico de Doenças Graves (até 100.000 €).

Diagnóstico de Cancro:
Módulo Doença: pagamento, por antecipação, de 50% do capital seguro da garantia Morte no cancro invasivo e 
pagamento de 10% do capital cancro invasivo em caso de cancro não invasivo.
Módulo Livre: pagamento do capital subscrito adicional para a garantia Diagnóstico de Cancro (até 100.000 €) e pagamento 
de 10% do capital cancro invasivo em caso de cancro não invasivo.

MÓDULO DOENÇA
Se procura uma solução 

centrada nas doenças 
mais graves

MÓDULO LIVRE
Se prefere uma protecção à medida das 

suas necessidades com uma combinação de 
garantias em caso de doença e acidente

MÓDULO ACIDENTE
Se deseja uma solução 

reforçada para as situações 
decorrentes de acidente

COBERTURAS

MÓDULO DOENÇA MÓDULO ACIDENTE

MÓDULO
LIVRE

Opção 
Diagnóstico 

Doenças 
Graves

Opção 
Diagnóstico 
de Cancro

Opção 
IDPAC
≥ 66%

Opção 
IDPAC
≥ 60%

Cobertura Principal Obrigatória

Morte ou Invalidez Absoluta e Definitiva (IAD) ● ● ● ● ●

Coberturas Complementares

Diagnóstico Doenças Graves ● — — — opcional
Capital Adicional

Diagnóstico Cancro (invasivo e não invasivo) — ● — — opcional
Capital Adicional

Hospitalização (subsídio diário):
- Acidente ou Doença
- Acidente

●

—
●

—
—
●

—
●

opcional
opcional

Invalidez Definitiva para a Profissão ou Actividade 
Compatível IDPAC igual ou superior a 66% opcional opcional ● — opcional

Invalidez Definitiva para a Profissão ou Actividade 
Compatível IDPAC igual ou superior a 60% opcional opcional — ● opcional

Morte ou IAD por acidente — — opcional opcional opcional

Morte ou IDPAC ≥ 66% por acidente opcional opcional opcional opcional opcional

Morte ou IDPAC ≥ 60% por acidente opcional opcional opcional opcional opcional
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