VICTORIA AURA

PRESENTE NOS MOMENTOS MAIS DIFICEIS

Porque sabemos o quanto é
importante estar próximo
da família.

UM SEGURO QUE O APOIA
QUANDO MAIS PRECISA

isso vemo-nos obrigados a sair

O VICTORIA Aura garante
o pagamento de um Capital em caso de
morte de um familiar direto, para que
possa fazer face às despesas que
decorrem destas situações.

da nossa terra natal para

2 coberturas com Capitais garantidos

Sabemos que por vezes o
futuro é uma incógnita e por

começar do zero e garantir
melhores condições de vida.
Longe de toda a família e
muitas vezes de quem nos é
mais querido, temos sempre o
desejo de estar próximos,
mesmo estando longe.
Válido em todo o mundo e sem
formalidades de subscrição,
assegure um capital monetário
para ajudar a sua família em
caso de situação de
falecimento.
Porque queremos estar
presentes nos momentos mais
difíceis para si e para os seus.

O VICTORIA Aura inclui:
Cobertura 1 //
 Capital de € 8.000 - Em caso de Morte
por Doença ou Acidente do Tomador
do Seguro, cônjuge ou descendente
fiscalmente a cargo (idade igual ou
superior a 14 anos).
 Capital de € 11.000 - Em Caso de
Morte por Acidente de mais do que
uma Pessoa Segura.
Cobertura 2 //

UMA SOLUÇÃO ABRANGENTE
COM UM PRÉMIO ÚNICO
Independentemente do número de
pessoas que queira incluir no seu
seguro e da idade das mesmas, o
prémio é fixo - €15 Mensal.
Sem encargos de fracionamento e uma
subscrição simplificada, o VICTORIA
Aura é válido em todo o mundo, a todo
o momento.
Em caso de viagem, não necessita de
realizar qualquer tipo de pré-aviso ou
comunicação: O VICTORIA Aura estará
consigo!

Como contratar?
Nada mais fácil.
Saiba todas as vantagens do
VICTORIA Aura através do Mediador
VICTORIA:

 Capital de € 350 - Para auxiliar nas
despesas de viagem da família, no
caso de falecimento dos pais do
Tomador do Seguro ou do cônjuge.

MCDIOGO - Mediação de Seguros Lda.

UM CONTRATO ÚNICO E IMEDIATO

Rua João de Freitas Branco, 17 C
1500 - 714 Lisboa

PARA TODA A FAMÍLIA.
Garanta estas coberturas para si e para
a sua família logo após a assinatura da
proposta. Toda a família está coberta
desde o primeiro momento e sem
necessidade de aceitação clínica!

Tel:

+351 21 726 15 42

Fax:

+351 21 726 15 31

E-mail: geral-mcdiogo@outlook.com

VICTORIA - Seguros de Vida, S.A. - Agosto 2013 .Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida. Mediador com poderes
para celebrar contratos de seguro em nome da VICTORIA - Seguros de Vida, S.A. O mediador não assume a cobertura dos riscos.

