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PROTOCOLO DE SEGUROS 

                                               

Seguro de Vida Crédito habitação – Poupe até 50% da sua mensalidade 

Poupe até 50% da sua mensalidade de Seguro de Vida Crédito Habitação, a lei permite que o seu Seguro 

de Vida contrato diretamente no Banco seja alterado sem agravamento do seu spread. 

Solicite a sua simulação e obtenha vantagens adicionais: 

 

 Descontos adicionais de 10% no seu Seguro de Vida Crédito Habitação, na subscrição do Seguro 

Automóvel + MR Habitação; 

 Desconto adicional de 15% por pessoa segura com realização de Teste Lifestyle; 

 Desconto de 10% de desconto adicional no seguro automóvel, com indicação de familiar e/ou 

amigo que subscreva Seguro de Vida Crédito Habitação; 

Casos práticos de clientes que já aderiram: 

 Pagava até 01/01/2017 Paga a partir de 02/01/2017 Poupança Anual  

Cliente A € 168,00/mês € 106,00/mês €744,00/ano 

Cliente B € 151,00/mês € 96,00/mês €660,00/ano 

Cliente C € 41,00/mês € 22,00/mês €228,00/ano 

 

 

Plano Proteção Vida Individual – Desde €5,00/mês 

Solução de proteção individual com cobertura de diagnóstico de doenças graves, basta que seja 

diagnosticada uma das doenças graves para adiantamento imediato do capital subscrito. Ideal para quem 

pretende um complemento ao Seguro de Vida Crédito Habitação ou para quem não tem nenhum Seguro de 

Vida. 

 

Doenças Graves que podem ser subscritas- Acidente vascular Cerebral (AVC); Cancro; Cirurgia das 

artérias coronárias (duas ou mais); Cirurgia por doença da Aorta; Coma; Doença de Alzheimer; Doença de 

Parkinson; Enfarte do miocárdio; Esclerose Múltipla; Insuficiência Renal; Paralisia; perda de fala; Perda de 

visão; Queimaduras Graves; Substituição; Reparação da válvula Cardíaca e Transplante de um Órgão 

Principal, Anemia Aplástica; Doença neuronal motora; Doença hepática terminal; Doença pulmonar terminal; 

Encefalite; Hepatite Viral Fulminante (Insuficiência hepática aguda); Meningite Bacteriana; perda de 

Audição; perde de Membros; Traumatismo craniano grave; HIV Ocupacional. 

 

Seguro Automóvel – Previna-se em caso de acidente e avaria 

Garantimos um seguro automóvel completo com um excelente pacote de coberturas, capitais, franquias e o 

melhor serviço associado. Solicite já a sua simulação! 
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Seguro Multirrisco Habitação – Proteja o seu imóvel e/ou recheio a preços reduzidos 

Disponibilizamos um pacote de coberturas muito alargado, a pensar nos possíveis azares que possam 

acontecer. Coberturas alargadas tanto na cobertura de Recheio como de Imóvel. Solicite já a sua simulação 

 
Indique-nos um familiar e/ou amigo que tenha crédito habitação e: 

 

 Ajude o seu familiar/amigo a poupar até 50% da mensalidade do Seguro de Vida 
Crédito Habitação!  

 
 Receba 10% de desconto no seu seguro automóvel por cada subscrição dos clientes 

indicados! (Desconto atribuído em forma de cartão Sonae e no máximo de €20,00) 
 

 

Informe-se de outras vantagens que pode obter na subscrição de outros produtos através do 

Protocolo podendo solicitar, em qualquer data, simulações dos seus seguros através dos contactos 

abaixo indicados. 

 

Solicite as suas simulações e obtenha as vantagens a que tem direito. Contacte-nos. 


