Viva
Casa
Os seus bens em
lugar seguro.

preserving people

Viva
Casa
O seguro de Multirriscos,
destinado a cobrir os riscos
associados ao seu apartamento.

O VIVA CASA, dispõe de um leque alargado de
Coberturas Base e como garantia complementar
a cobertura de Fenómenos Sísmicos.
Consulte as Informações Pré-contratuais legalmente
exigidas e analise a lista de coberturas, respetivos
limites de indemnização e franquias.
GARANTIAS
O VIVA CASA é uma forma prática de garantir o

edifício com base na área de construção ou no n.º de
assoalhadas, quando também segure o seu recheio.
Os limites de indemnização garantem o valor d
e
reconstrução em novo, no caso do Imóvel
e até € 60.000 para o Recheio.
Basta indicar a área de construção ou o número de
assoalhadas do seu apartamento e não se preocupe,
que nós apresentamos-lhe a melhor solução.

VANTAGENS
> Sem necessidade de inventários e de descrições
pormenorizadas de bens valiosos;
> Sem necessidade de atualizar os valores seguros
pelo que, em caso de sinistro, o património
está sempre garantido (não se aplica a “Regra
Proporcional”);
> Permite derrogar as franquias mediante
o pagamento de um sobre prémio;
> Sempre que existirem meios de proteção contra
roubo – alarme, porta blindada ou se trate de um
condomínio fechado – será aplicado um desconto,
sobre o prémio do recheio da habitação;
> Assistência Familiar – Beneficia de um serviço de
assistência familiar, disponível 24 horas por dia
e 365 dias por ano.
COBERTURA OPCIONAL
> Fenómenos Sísmicos

Bastam 5 minutos para destruir a sua casa.
Um fogo, uma explosão, uma inundação... fazem
perder bens e recordações. Mas num minuto pode
salvaguardar tudo isso.

Com o Viva Casa e sem inventários,
a sua casa está segura.

COBERTURAS BASE
> Incêndio, Raio e Explosão
> Aluimento de Terras
> Tempestades
> Inundações
> Danos por água
> Localização e Reparação de Avarias
> Greves, Tumultos e Alterações da Ordem Pública
> Atos de Vandalismo, Maliciosos ou de Sabotagem
> Furto ou Roubo
> Inclui Roubo de Dinheiro (Conteúdos)
> Responsabilidade Civil (Proprietário e/ou inquilino
ou Ocupante)
> Demolição e Remoção de Escombros
> Queda de Aeronaves
> Choque ou Impacto de Veículos Terrestres
e Objetos Sólidos
> Queda Acidental de Árvores
> Derrame Acidental de Óleos
> Jardim, Árvores e Plantas
> Privação Temporária do Uso do Local Arrendado
ou Ocupado
> Mudança Temporária
> Agressão fora do domicílio
> Danos em Bens de Empregados Domésticos
> Danos em Bens do Senhorio (conteúdos/inquilino)
> Deterioração de Bens Refrigerados
> Quebra de Vidros, Espelhos e Louças Sanitárias
> Quebra ou Queda de Antenas
> Quebra ou Queda de Painéis Solares
> Danos Estéticos
> Perda de Rendas
> Riscos Elétricos
> Assistência Familiar
> Morte do Segurado ou do Cônjuge

Este folheto é um resumo promocional das condições do VivaCasa –
contrato de seguro comercializado pela Una Seguros 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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