Todas as coberturas previstas nesta brochura têm exclusões previstas no contrato.
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Zurich
Saúde

Zurich
Lar

! Adesão fácil e rápida
! Linha exclusiva gratuita
! Seguros com condições

muito competitivas

! Assistência em viagem

“km 0“

! Ausência de encargos

de fracionamento
(pagamento por débito
bancário)
COBERTURAS

BRONZE

PRATA

OURO

PLATINA

6 M€

6 M€

6 M€

50 M€

Morte invalidez permanente

10.000€

10.000€

10.000€

Despesas de tratamento

1.000€

1.000€

1.000€

Responsabilidade civil
Assistência em viagem
Defesa e proteção jurídica
Ocupantes

! Rede Médis: cerca de 5000 médicos de todas as

especialidades, 90 hospitais, 500 clínicas
! Acompanhamento personalizado de médico
especialista
! Rede Internacional
! Rede de saúde e bem estar

Quebra de vidros
Riscos catastróficos da natureza
(2% franquia)

Zurich
Sorridente

Furto ou roubo
Atos de terrorismo e vandalismo
(2% franquia)

Choque, colisão, capotamento
e incêndio, raio, explosão
(2% franquia)

ZURICH
SORRIDENTE

!
!
!
!
!
!

Proteção imóvel e/ou recheio
Responsabilidade civil familiar
Danos em bens refrigerados
Danos estéticos e danos em canalizações
Roubo praticado sobre pessoa segura (fora da habitação)
Assistência a pessoas, casa e viagem

Zurich
Empregados
Domésticos

Para outras coberturas e capitais solicite uma simulação ajustada às sua necessidades.

Geração Z
dos 0 aos 18
! Seguro acidentes pessoais
! Responsabilidade civil
! Roubo sobre a pessoa

segura

dos 0 aos 18

! Acidentes ocorridos no local do trabalho e/ou em

!
!
!
!

Sem limites de idade e de permanência
Copagamentos sem limites de plafond
Crianças até 8 anos isentas de pagamento de prémio
Assistência a pessoas, no lar, médica ao domicílio e
à saúde

qualquer outro local, desde que ao serviço
do Segurado
! Cobertura em caso de acidente no trajeto de casa
para o trabalho e vice-versa
! Assistência médica, cirúrgica, farmacêutica e
hospitalar

