Este folheto não dispensa a leitura das Informações Pré-Contratuais,
Condições Gerais e Especiais desta modalidade legalmente exigidas,
encontrando-se a REAL VIDA SEGUROS, S.A. disponível para
prestar todos os esclarecimentos solicitados em relação ao seguro
Real Vida Pleno.
O seguro Real Vida Pleno 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
Pleno
Seguro de Vida

Pense
em tudo
para não
ter que se
preocupar
com mais
nada
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
Vida Pleno
Seguro de Vida

Proteja a sua
família e sinta-se
mais seguro

O Real Vida Pleno é um Seguro de Vida para quem
pretende aliar à sua segurança pessoal a protecção da
sua família. Este Seguro de Vida permite uma escolha
criteriosa das garantias que mais se adequam às suas
necessidades.

Ao pensar
em si, está
a pensar
na sua família.

A quem se destina

A pessoas que pretendem um Seguro de Vida com uma
protecção alargada, para si e para a família, com idades
compreendidas entre os 18 e os 70 anos.
A subscrição pode ser individual ou conjunta abrangendo
duas Pessoas Seguras.

Vantagens reais
• Garantia de um capital no momento do diagnóstico
de uma Doença Grave

• Em caso de Acidente, pagamento de um subsídio
diário durante o internamento hospitalar

• Pagamento de um capital fixo no caso de necessitar de

uma operação com grande lista de espera (renovável
todos os anos)
• Protecção adicional em caso de Morte por Acidente
(dobro do Capital) ou por Acidente de Circulação (triplo
do Capital)
• Protecção acrescida em caso de filhos menores

Um seguro feito à medida
das suas necessidades

Planos de Coberturas
Coberturas

Base

Plus

Morte
Invalidez Absoluta e Definitiva
Invalidez Total e Permanente
- Capital Antecipado*

—

Invalidez Total e Permanente
por Acidente*

—

Morte por Acidente**

—

Opcional

Morte por Acidente de Circulação**

—

Opcional

Doenças Graves

—

Opcional

Subsídio Diário por Hospitalização
por Acidente

—

Opcional

Filhos Menores a Cargo

—

Opcional

Opcional

Opcional

—

Opcional

Lista de Espera
Subsídio de Funeral

* Não podem ser subscritas em simultâneo.
** Não podem ser subscritas em simultâneo.

