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Proteção Crédito Habitação Zurich
Prepare o seu futuro, faça contas à vida e mude o seu seguro 
de crédito à habitação!

Está a pensar em mudar de seguro de crédito à habitação? Sabia que 
existem alguns passos que deve seguir?  
      

10 dicas de poupança que podem fazer a diferença

        1. Liste as despesas mensais e divida-as por categorias. Esta 
       estratégia permite-lhe perceber, no final de cada mês, onde 
       gasta mais.
 
            2. Defina um montante para amealhar todos os meses e         
        transfira-o no início de cada mês para a sua conta             
      poupança.  
 
        3. Faça uma lista das compras antes de ir ao supermercado,       
        de forma a evitar gastos extra.
.
             4. Esteja atento às várias promoções. 
          
        5. Em alternativa às compras no supermercado, pondere comprar    
        online e aceda a descontos exclusivos. 

Faça contas à vida
Analise, em primeiro lugar, quais as condições que contraiu com o seu 
banco, para perceber se existem vantagens associadas à mudança do 
seguro de crédito à habitação.

Mude
Informe o seu banco sobInforme o seu banco sobre a sua intenção de cancelar o seu seguro de 
crédito à habitação com 30 dias de antecedência.

Sossegue o seu banco
Partilhe uma cópia da nova apólice do seguro com o seu banco, explicitan-
do que, em caso de morte ou invalidez do tomador do seguro, será o 
banco a receber o capital remanescente.

Porque nunca sabemos o que o futuro nos reserva, a solução de seguro Proteção 
Crédito Habitação Zurich oferece a serenidade de espírito desejada com a 
proteção da sua família e da sua casa. 
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     6. Dentro de casa, poupe nos gastos de eletricidade. Evite ter      
     os dispositivos em modo stand-by e compre eletrodomésticos       
     da classe A.
        
          7. Poupe também no consumo de água, evite os banhos de        
     imersão e opte pelos programas económicos das máquinas de      
     lavar a roupa e a loiça.

       8. Faça mais refeições em casa e, nos dias de trabalho, leve o       
     almoço.
       
           9. Avalie o seu consumo de televisão, telemóvel e internet e       
      renegocie o seu pacote de telecomunicações.
      
      10. Pondere alterar o seu seguro de crédito à habitação, uma    
       possibilidade desconhecida por muitas pessoas. Não precisa do 
       consentimento do seu banco, faça simulações e decida. 
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