
Proteção Crédito Habitação Zurich



Prepare e proteja o seu futuro e o da sua família.

As marcas e sinais distintivos aqui 
utilizados estão registados em nome
da Zurich Insurance Company Ltd em
várias jurisdições em todo o mundo. Em
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Zurich - Companhia de Seguros Vida, S.A.

As coberturas apresentadas têm exclusões previstas nas condições do contrato.

Esta comunicação não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual 
legalmente exigida, disponível em www.zurich.com.pt e em qualquer mediador Zurich.

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 casa e da sua família.

A casa é um bem fundamental e, por isso, quando ocorre um infortúnio 
(morte), é importante sabermos que podemos contar com a 
regularização do valor em dívida do crédito habitação junto da entidade 
bancária.

Morte

Garantimos a liquidação do valor em dívida
do crédito à habitação, em caso de morte
de um dos titulares.

Poderá adquirir uma proteção mais abrangente com
as seguintes coberturas: 

Ÿ Invalidez absoluta e definitiva                                                                   
[  85% de incapacidade de acordo com Tabela Nacional de Incapacidade]�≥

Ÿ Invalidez definitiva para a profissão ou atividade similar                           
[  66,6% de incapacidade de acordo com Tabela Nacional de Incapacidade]≥

Ÿ Invalidez definitiva para qualquer profissão                                              
[  60% de incapacidade de acordo com Tabela Nacional de Incapacidade]≥

Ÿ Invalidez definitiva para qualquer profissão                                              
[  70% de incapacidade de acordo com Tabela Nacional de Incapacidade]≥

Sabia que...

Para mais informações contacte o seu
Mediador Zurich ou visite-nos em
www.zurich.com.pt

De acordo com Decreto-Lei nº 222/2009, de 11 de
setembro, o cliente não é obrigado a ter o seguro de
Vida no banco onde realizou o crédito habitação, tendo
liberdade de escolher o seguro que mais lhe convém?

Mude hoje o seu seguro Vida do crédito habitação
para a Zurich. Sem complicações, nem preocupações...

Cobertura base

€
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