Este folheto não dispensa a leitura das Informações Pré-Contratuais
e Condições Gerais desta modalidade legalmente exigidas,
encontrando-se a REAL VIDA SEGUROS, S.A. disponível para
prestar todos os esclarecimentos solicitados em relação ao seguro
Real Acidentes Pessoais.
O seguro Real Acidentes Pessoais é comercializado por: REAL VIDA
SEGUROS, S.A., com sede na Avenida de França, 316 - 2.º, Edifício
Capitólio, 4050-276 Porto.
Informações e detalhes do registo disponíveis em www.isp.pt.
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Na vida de
uma pessoa
tudo pode
acontecer.
Até o melhor.
Real Vida Seguros, S.A.
Avenida de França, 316 - 2.º
Edifício Capitólio
4050-276 Porto

Linha de apoio
800 20 14 20

T: 220 410 700 F: 220 410 706
www.realvidaseguros.pt
Registada na Conservatória
do Registo Comercial do Porto.
Pessoa Colectiva nº 502 245 140
Capital Social € 15.000.000,00

Real Acidentes
Pessoais
Seguro de Acidentes Pessoais
Os imprevistos acontecem. O melhor é ter um bom seguro
sempre pronto para nos proteger.
O Real Acidentes Pessoais garante a protecção face a
acidentes ocorridos no âmbito da actividade profissional
ou na vida privada, em qualquer parte do mundo.
A sua cobertura abrange lesões corporais, invalidez
permanente, incapacidade temporária por internamento
hospitalar ou morte.

É preciso
muito pouco para ter
uma grande cobertura
Cobertura
mês

de €

20.000

A quem se destina
Pode ser subscrito por pessoas com idade entre os
18 e os 64 anos. Não existe limite mínimo de idade para
a pessoa cuja vida, saúde ou integridade física se
pretende segurar, sendo que a cobertura de Morte apenas
poderá ser accionada a partir dos 14 anos de idade.
Ter um seguro que faz face ao imprevisto permite encarar
a vida com outro optimismo.
Vantagens reais
• Protecção 24 Horas por dia e 365 dias por ano em
qualquer parte do mundo
• Liberdade de escolha do médico e unidades de assistência
clínica ou hospitalar
• Subsídio diário de € 25 por internamento hospitalar
• Extensão ao agregado familiar a um preço mais reduzido
• Possibilidade da inclusão de utilização de veículos
motorizados de duas rodas
• Protecção no decorrer da sua prática de actividades
físicas ( ex: Corrida, Passeios de Bicicleta, Caminhadas, etc.)
• Possibilidade de subscrição em 2 Opções de Capital
• Pagamento fraccionado, sem encargos, através de
débito em conta bancária
• Sem franquias
• Custo a partir de € 2 por mês*
* Para as coberturas obrigatórias com um capital de € 20.000.

Planos de Coberturas Sem franquias
Escolha a opção que mais se adequa às suas necessidades:
Coberturas
Morte e Invalidez Permanente
Despesas de Tratamento
e Repatriamento
Incapacidade Temporária Absoluta
por Internamento Hospitalar
Fractura de Ossos - braço,
perna, traumatismo craniano**
Despesas de Funeral**
Utilização de Veículos Motorizados
de Duas Rodas**

Opção 1

Opção 2

€ 20.000,00

€ 40.000,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 25,00

€ 25,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 1.000,00

€ 1.500,00

a)

a)

** Coberturas opcionais.
a) Montante em função da cobertura accionada.

Sinta-se livre para viver o seu bem-estar
com o Seguro Real Acidentes Pessoais

