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 Protecção à Vida.
O seguro Real Protecção à Vida 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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Protecção
à Vida
Seguro de Vida

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

A vida
prossegue
dentro de
momentos

Real
Protecção
à Vida

Proteja-se face
às principais
doenças graves

Seguro de Vida
Aconteça o que acontecer, o Real Protecção à Vida é um
seguro que, face ao diagnóstico de uma doença grave ou
em caso de morte, paga o capital subscrito.
Perante o imprevisto do diagnóstico de uma doença
grave, é importante saber que pode dispor de um capital
antecipado que lhe permita fazer face à doença.

Cobertura

A quem se destina

Pode ser subscrito por pessoas que tenham entre 18 e 55
anos de idade.

de €

10.000

Planos disponíveis
Planos

Capital

Exames médicos

Base

Até € 75.000

Sem exames médicos

Total

Superior € 75.000

Análise efectuada de
acordo com a grelha
de exames aplicável

Fale connosco e descubra qual o plano
que mais se adequa a si e à sua família

Vantagens reais
• Disponibilidade imediata do capital subscrito em caso

de diagnóstico de Cancro, de AVC ou de Enfarte do
Miocárdio
• Manutenção da cobertura de morte até aos 70 anos
e Doenças Graves até aos 65 anos
• Por € 20 por ano recebe € 10.000 de capital*
• Os riscos estão cobertos em qualquer parte do mundo
* Exemplo para uma Pessoa Segura com 35 anos de idade
sendo o prémio anual de € 19,10.

