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TODAS AS POSSIBILIDADES
> Pode beneficiar alguém que lhe é querido
(por ex.: um neto);
> Atenua dificuldades da família em caso
de falecimento súbito;
> Faz face a despesas com custos hospitalares
e funeral;
> Deixa ao cônjuge um capital que lhe permita
complementar a pensão.
TODAS AS VANTAGENS
> O VIVASÉNIOR pode ser subscrito entre
os 50 e os 75 anos;
> Os prémios são constantes e pagos até aos 85
anos da pessoa segura, data a partir da qual deixa
de pagar, continuando o seguro a vigorar na sua
plenitude até aos 95 anos;
> Aos 95 anos recebe o capital seguro.

TODAS AS GARANTIAS
FALECIMENTO POR DOENÇA
Se ocorrer durante os dois primeiros anos do contrato,
garante-se a devolução dos prémios pagos do seguro
principal, revalorizados à taxa de 20%.
Se ocorrer a partir do terceiro ano, garante-se
o pagamento do capital seguro.
FALECIMENTO POR ACIDENTE
Se ocorrer durante os dois primeiros anos do contrato,
garante-se a devolução dos prémios pagos do seguro
principal, revalorizados à taxa de 20% e acrescidos do
dobro do capital seguro.
Se ocorrer a partir do terceiro ano, garante-se
o pagamento do triplo do capital seguro.
EM CASO DE VIDA DA PESSOA SEGURA
AOS 95 ANOS
Garante-se o pagamento do capital seguro.

Este folheto é um resumo promocional das condições do Viva Sénior.
O Viva Sénior é um contrato de seguro comercializado pela Una
Seguros de Vida S.A. Não dispensa a consulta da informação
pré contratual e contratual legalmente exigida.
Para mais informações, contacte o seu Agente ou visite-nos em
www.unaseguros.pt
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