TRANQU I LI aADE

VlDA +.VENCER

~ N I C OSEGURO COM COBERTURAS EM DOENW GRAVES

Seguro que ajuda a vencer as lutas importantes na vida

Cobertura Principal :
Garante o pagamento do Capital Seguro ao Beneficidrio designado em caso de morte do
Seguradof Pessoa segura doenp ou acidente.
Prote~aoFinanceira em caso de doenqa oncoldgica (mama, colo-retal, pulm80, est6mag0,
pr6stata ) incluindo situaq6es de cancro nSo invasivo estando o capital disponivel desde o
diagn6stico
- da doen~a( ex. prdstata com estAdio 1,.mama)

0 capital seguro para proteflo em caso de cancro invasivo 4 10 vezes superior ao de morte.
Disp6e ainda de uma proteflo adicional para cancro nao invasivo

Flexibilidade na utilitaflo do capital
Tem total liberdade para utilizar o capital seguro como e onde quiser. Por exemplo para apoiar
financeiramente a famllia, contratar apoio de terce iros, viajar ou concretizar um sonho.

Apoio na preven#o do cancro com consulta anual
As taxas de sobreviviincia com qualidade de vida s8o elevadas, quando a &en@ 4 detetada
cedo.

Na parceria com a rede CUF incluldo o acesso a uma consulta anual de prevenc%o,onde podem
ser prescritos exames mMicos a preGos wnvenciotmados.

opte pw urn tratammb ptW,tw6 aceso B rede de pestadores da Advancecare a
preCos convencionados.
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Escolha a op@o certa para contlnuar corn a sua wida protegida:

Mais do que disponibilizar um capital, ajudamos os Clientes a seguir com a sua vida apos
diagn6stico.
3 op~2lesdisponiveis de acordo com a idade e protes%ofinanceira at6 100.00(#.
As opq8es dos capitals seguros sOo os seguintes :

TOP

BASE
Cancro n%oinvasivo
Cancro invasivo
Morte
Check-Up Anual
Assistencia Zi Pessoa Segura

As condl@es para a subscri@io

5.000 C
50.000 f
5.000 €
incluldo
lncluido

7.500 C
75.000 €
7.500 €
inclufdo
lncluido

10.000 C
100.000 C
10.000 €
lncluldo
lncluido

4 a seguinte :

ldades de ades%oo BASE C dos 18 aos 65 anos, MA1S dos 18 aos 60 anos e o TOP dos 18 aos 55
anos.
ldade maxima de permanancia em todas as opqaes, em que a pessoa segura completa 75 anos.

0prazo da ap6lice estd definido nas condiqaes particulares e no maxim0 vigora at4 B idade limite
de permanencia.

Check-Up Anual

No ambit0 da cobertura, como forma de promover hdbiios de salide el sobretudo de atuar
ativamente na prevenqio do cancro, a partir da segunda anuidade da apblice, a pessoa segura
podera realizar anualmente 1check-up de acordo com a sua idade, g6nero e situa~%o
clinica.
0 check-up constituido por uma consulta gratuita d e medicina geral e familiar, nos hospitais e
clinicas da CUF, onde se r e f o ~ a r adesignadamente o combate B obesidade e aos hdbitos de
tabagismo e alcool.

Em caso de cancro, de acordo com o definido mas coberturas complementares de cancro
hw-Amou t m r o rr%o %wdbm,
3?60 f ; s e ~ a Bh Pessoa Segura linhas de apoio que podera
facilitar o process0 de apresentaclo dos documentos necesshrios para participago do sinistro.

0 periodo 6 fixado de acordo com a idade atuaria I na data do inicio do contrato e a contar a
partir desta mesma data Se a idade atuarial da pessoa segura estiver compreendida entre os
18 e 55 anos o perlodo de carencia 6 de 90 dias. INo caso de ter idade superior, o perlodo de
carencia 6 de 180 dias.

.

Periodos Carancias entre cgncros

.

Este perlodo C aplicdvel, apenas na cobertura den cancro invasivo Para urn mesmo cancro
invasivo ,n3o existe periodo de carencia. Para diferbentes cancros ,o perlodo de carencia C de
Cento e oitenta dias entre datas de diagnostic0 de cada cancro.

Para subscriflo do seguro contatar o mediador
Companhia de seguros Tranquilidade SA
Mediador Ant6nio C. Nunes
NQ52889
Contato TLM 961 510 493

