
Proteção Total Zurich



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

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.

Ÿ Na solução Proteção Total Zurich as garantias funcionam na sua plenitude 
desde o início da apólice, exceto na garantia de subsídio diário de 
hospitalização. 

Ÿ Total transparência sobre as decisões clínicas em caso de sinistro.    
Caso deseje contestar a nossa decisão pode solicitar a intervenção de 
um médico especialista à Ordem dos Médicos. 

Ÿ Após a receção de toda a documentação solicitada para a avaliação do 
sinistro, a Zurich tem como compromisso a liquidação das indemnizações 
no prazo de 30 dias.

Sabia que na solução Proteção Total Zurich a idade limite
de subscrição das coberturas de invalidez definitiva para
a profissão ou atividade compatível e de invalidez 
definitiva para qualquer profissão é de 66 anos? 

Pagar o prémio anual de uma só vez é um problema? 
Aproveite as nossas opções de fracionamento (mensal,
trimestral e semestral) para valores de prémios iguais ou 
superiores a 10,00 €.
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Disseram-lhe que subscrever um seguro de Vida
era complicado? 
Na Zurich não! As nossas soluções de seguro Vida Risco
são simples de subscrever e sem formalidades médicas até
180.000,00 € de capital seguro.

Livre-se dos prazos mínimos na subscrição de um
seguro de Vida.
Na Zurich o Cliente é quem decide a duração da sua
apólice de seguro.
Quando a apólice está associada a um crédito à habitação, o prazo da
mesma é definido pela duração do crédito.

Preocupado com as doenças graves?
A solução Proteção Total Zurich disponibiliza a cobertura de
Doenças Graves que poderá ser subscrita até aos 65 anos.

Para quem quer garantir a qualidade de vida, o conforto, 
o seu bem-estar e o da sua família no futuro.
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