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 Previdência.
O seguro Real Vida Previdência 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
Previdência
Seguro de Vida

Esteja
seguro
em cada
dia que
vive

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
Previdência
Seguro de Vida

Prevenir é sempre
mais vantajoso

O Real Vida Previdência é um Seguro de Vida que garante
um capital em caso de morte ou invalidez absoluta e
definitiva.
Em caso de morte garante-se o pagamento de um
capital, que poderá ser duplicado ou triplicado se a morte
ocorrer, respectivamente, em consequência de acidente
ou acidente de circulação*.
A quem se destina
• Pode ser subscrito por pessoas com idades
compreendidas entre os 18 e 70 anos no caso
do Plano Previdência e entre 18 e 65 anos para
o Plano Previdência Mais, podendo vigorar até
aos 75 anos.

A partir de

€5
mês

Garante

5 anos

de salários
à sua família

Vantagens reais
• Custo acessível para protecção da sua família
• Possibilidade de subscrição em 2 planos diferenciados
• Com contratação de capitais pré-definidos
• Pagamento fraccionado através de débito em conta
bancária sem encargos adicionais
• Garante 5 anos de salários à sua família a partir de € 5 mês*
* Para uma pessoa com idade inferior a 49 anos e com um salário
líquido mensal de € 650, no caso de morrer num acidente de
circulação.

Planos de Coberturas
Escolha o plano mais adequado para si.
Coberturas

Pelo preço de um bilhete de cinema
assegure o equilíbrio financeiro
daqueles que mais precisam de si

Capital a subscrever

Morte ou Invalidez
Absoluta e Definitiva

€ 15.000,00

€ 25.000,00

Morte por Acidente*

€ 30.000,00

€ 50.000,00

€ 70.000,00

Morte por Acidente
de Circulação*

€ 45.000,00

€ 75.000,00

€ 105.000,00

* Cobertura exclusiva ao Plano Previdência Mais.

€ 35.000,00

