Na SeguroPlus estamos empenhados em oferecer-lhe planos de protecção ao seu
rendimento, caso fique incapacitado(a) por Doença ou Acidente.
Provavelmente, o nosso maior bem é a capacidade de trabalhar e ganhar a vida. Mas
se estiver incapacitado(a), o seu salário pode ser reduzido tornando-se insuficiente
para continuar a cumprir as suas obrigações financeiras.
A protecção disponibilizada pela Segurança Social, garante para os trabalhadores no
activo um subsídio igual a 55% da remuneração de referência, após o 4.º dia de
impedimento para o trabalho, sendo que para os trabalhadores independentes aquele
subsídio apenas produz efeitos após o 31.º dia de incapacidade.
Sensíveis a esta temática, na SeguroPlus temos soluções complementares de
Benefícios Financeiros, pagos directamente à pessoa segura, que ajudam a manter o
seu nível remuneratório em caso de Doença ou Acidente.
Para qualquer profissão, prática de desportos (amadores, federados, radicais…) ou
utilização de qualquer meio de transporte, as nossas apólices dão segurança ao seu
rendimento e às suas poupanças.
 24H – 365 DIAS
Garantia de cobertura 24h por dia, 365 dias por ano. No trabalho, em casa, no
desporto, e nos tempos livres. Apólice com vasta cobertura internacional que
abrange todos os países da Europa, Estados Unidos da América, Canadá,
Austrália e Nova Zelândia;
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 PAGAMOS DIRECTAMENTE À PESSOA SEGURA
Todos os benefícios são pagos em acréscimo a quaisquer outros fornecidos por
outras apólices ou pela Segurança Social. O nosso plano de incapacidade pagalhe directamente um montante que pode usar da forma que for mais
conveniente para Si;
 SERVIÇO SIMPLES
Fácil de compreender, fácil de subscrever, fácil de participar um sinistro, fácil
de manter. Sabemos que o orçamento pode ser apertado e por isso,
proporcionamos cinco níveis de coberturas, para que possa estar protegido(a)
em todos os momentos;
 TODAS AS PROFISSÕES
Não distinguimos nem agravamos profissões de risco;
 TODOS OS DESPORTOS
Damos cobertura a todas as actividades desportivas, sejam amadoras,
federadas ou radicais
Se esta temática é do seu interesse, consulte-nos ou solicite a visita do nosso
Consultor.
Somos especialistas em Seguros de Pessoas.

Porque damos importância aos nossos Clientes!
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