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

Porque a sua segurança
não tem preço.

Vida S.A.
Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual
legalmente exigida.
Para mais informações contacte o seu Mediador ou visite-nos em
www.unaseguros.pt
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preserving people

Seguro
de Vida
Para a sua segurança
financeira e a dos seus.

O Seguro de Vida que o protege, bem como à sua
família perante uma fatalidade, Doença Grave ou
uma Invalidez irreversível.
Pagamento do capital seguro em caso de morte ou
Invalidez. Detém ainda uma variedade de coberturas
Complementares de modo a ir ao encontro das suas
necessidades.

A QUEM SE DESTINA
A quem tem preocupação com a sua proteção e quer
garantir segurança à família.
Idade de subscrição: dos 18 aos 65 anos
Idade máxima de permanência: 70 anos para a
cobertura de Morte

COBERTURA BASE

VANTAGENS UNA

> Morte

> Liberdade na escolha do Capital e Coberturas;

COBERTURA OPCIONAIS

> Possibilidade de duplicar ou triplicar o capital
seguro em caso do Morte ou Invalidez por Acidente;

> Invalidez Absoluta e Definitiva (IAD)
> Invalidez Definitiva para a Profissão ou Atividade
Compatível (IDPAC-66% | antiga ITP)
>D
 oenças Graves
>E
 xoneração de Pagamento de Prémios
EM CASO DE ACIDENTE, PREVINA
O SEU FUTURO OU DOS SEUS COM MAIS
1 OU 2 CAPITAIS ADICIONAIS.
>M
 orte por Acidente + 1 ou 2 capitais
> IAD por Acidente + 1 ou 2 capitais
> IDPAC por Acidente + 1 ou 2 capitais

> Facilidade e rapidez de aceitação para capitais até
175.000 € e 45 anos de idade;
> Antecipação de capital em caso de Doença Grave;
> Exoneração de Pagamento de Prémios por parte
da Companhia.
Consulte o seu Mediador Una e peça uma simulação
ou informe-se em unaseguros.pt

