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 Habitação.
O seguro Real Habitação 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.

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
Habitação
Seguro de Vida

Proteja
o futuro
do seu lar

Real
Habitação
Seguro de Vida
Trata-se de um Seguro de Vida que o protege a si e aos
seus projectos pessoais e familiares.
Associado ao seu crédito à habitação, garante o
pagamento do capital em dívida à entidade credora em
caso de Morte ou Invalidez.

A quem se destina

A pessoas que vão contrair um crédito bancário para
compra de habitação. A pessoas que querem transferir
o seguro do crédito à habitação para pagar menos.

Aqui a sua casa
será sempre sua
Possível
redução
de prémios

5 em
5 anos

A subscrição pode ser individual ou conjunta abrangendo
duas Pessoas Seguras (com o mesmo empréstimo).

Vantagens reais
• Preço extremamente competitivo*
• Actualização automática anual de capitais
• Pagamento do eventual capital remanescente aos
beneficiários designados

• Grelha de exames médicos simplificada e de rápida
aceitação

• Isenção de exames médicos até aos € 250.000
e 45 anos de idade

• Possibilidade de permanência até aos 85 anos
• Apoio e facilidade na transferência do seu Seguro

Planos de Seguro disponíveis
Coberturas

Morte e Invalidez Absoluta e Definitiva (IAD)
Morte, Invalidez Absoluta e Definitiva
e Invalidez Total e Permanente (ITP)

de Vida associado ao crédito habitação

• Pagamento fraccionado através de débito em conta
bancária sem encargos adicionais

* Peça ao seu Mediador uma simulação para o seu
caso e surpreenda-se.

Seguro de Vida para Novos Créditos
Habitação ou Transferência
de Créditos já existentes

