
 SEGURO PROTEÇÃO FAMÍLIA 
 

 

 

O valor dos prémios depende do capital seguro e da sua idade. 

Consulte o seu Agente Fidelidade e descubra a solução à sua medida em apenas 3 passos: 

1. Escolha o valor mensal que pretende receber; 
2. Escolha a duração do recebimento; 
3. Analise conjugações alternativas, escolhendo a opção que melhor se adequa às suas necessidades 

e capacidade financeira. 

Veja abaixo dois exemplos, considerando a inexistência de fatores de agravamen to : 

 
JOÃO, 31 ANOS 
Capital Seguro cobertura de Morte: 45.000 € 
(9.000 € + 1.500 € x 24 meses)  
Prémio Mensal: 5,83 € / mês 
 
ISABEL, 35 ANOS 
Capital Seguro cobertura de Morte: 105.000 € 
(15.000 € + 2.500 € x 24 meses)  
Prémio Mensal: 13,59 € / mês 
 
Os prémios apresentados são válidos para subscriçõe s efetuadas até 31-12-2016. 
Estes exemplos são meramente indicativos. Faça a su a simulação e veja o preço para o seu caso 
particular. 
 

 
Informação adicional:  
Os valores indicados consideram o pagamento por Débito em Conta. 
Os valores indicados assentam num conjunto de pressupostos como sejam os dados indicados e a inexistência 
de fatores de agravamento de risco (designadamente, clínico, profissional, territorial ocupacional ou desportivo). 
O Segurador pode solicitar informação adicional e/ou a prévia realização de exames médicos, podendo daqui 
resultar a não verificação, no caso concreto, dos pressupostos sobre os quais assentou a presente simulação e, 
consequentemente, a não aceitação do seguro nas condições referidas.  
Deste modo, importa notar que os prémios indicados e a verificação dos respetivos pressupostos carecem de 
confirmação e aceitação por parte do Segurador. 
A data de início do seguro mencionada é considerada, apenas, para efeitos de simulação, uma vez que a 
mesma depende da aceitação do risco por parte do Segurador. 
Para os dados indicados e para a(s) opção(ões) de capital disponíveis para contratação, apurou-se o prémio 
acima indicado, que inclui os encargos de fracionamento, quando aplicáveis, e bem assim as cargas fiscais e 
parafiscais em vigor. Qualquer alteração legal posterior às cargas fiscais e parafiscais, terá que ser considerada 
pela Companhia aquando da emissão do contrato. 
O valor do prémio é atualizado anualmente, nas datas aniversarias do contrato, em função do escalão etário 
correspondente à idade atuarial da Pessoa Segura. 
Optando pelo pagamento fracionado, o valor mínimo de cada fração de prémio é de 5€.  
O prémio, mensal ou trimestral, é pago exclusivamente por débito em conta. 
A informação constante desta página não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual 
legalmente exigida. 
 
Para esclarecimentos adicionais, marque o número de telefone 808 29 39 49. 


