VICTORIA
SOLUÇÃO FAMILIAR
Um cuidado especial
para toda a família

Proteção alargada
Sempre presente
Para quando é importante
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Porque a sua família está sempre em primeiro lugar.
O VICTORIA Solução Familiar combina Seguros de Vida, Acidentes Pessoais e Saúde para si e para toda a família.
Uma proteção global que lhe garante: Uma poupança familiar, assegurar o futuro da família em caso de algum imprevisto e também acesso a
um Plano de Saúde que proteja todo o Agregado Familiar. Uma solução integrada para quem procura dar segurança aqueles que mais gosta!
Obrigatório

Acredita que está verdadeiramente seguro
contra situações inesperadas?
E se tudo mudasse de uma dia para o outro
estaria preparado? Proteja a sua família!
Disponha de um conjunto alargado de
coberturas!
 Doenças Graves
 Invalidez por Doença
 Invalidez por Acidente
 Morte por Doença
 Morte por Acidente
 Despesas de Funeral
 Assistência Médico Sanitária
 Assistência em Viagem (no estrangeiro)

PLANO AFORRO

Opcional

Pense em si e na sua família!
Pode garantir uma poupança para a sua
família, para que possam realizar alguns dos
seus sonhos e projetos, reforçando também
as coberturas de Morte por Acidente e
Doença.
Se ficar inválido, o Plano Aforro manter-se-á
em vigor para garantir que continua a
poupar para a sua família.

Em caso de Morte da Pessoa Segura,
passaremos a assegurar a vida do cônjuge sem
pagamento de qualquer prémio.
Esta cobertura será válida até aos 60 anos de
idade do cônjuge, desde que existam filhos
menores.

Ao subscrever os três planos em simultâneo
está a garantir a máxima proteção para si e
para a sua família. Caso não deseje
subscrever todos os planos, pode contratar
aquele que mais se adequa às suas
necessidades.
Têm à escolha três planos com um conjunto
alargado de coberturas que estão consigo
quando mais necessita!

Opcional

Com a saúde não se brinca, mas poupa-se.
Por isso, para complementar ainda mais o
seu seguro, criámos o Plano de Saúde que
lhe garante diversas vantagens!

 Sem questionário clínico
 Sem idade limite de permanência
 Serviço gratuito de marcação de
consultas

 Com cartão de Saúde com preços
convencionados na Rede
Pode ter acesso a:

Dê-lhes uma proteção completa e
garanta-lhes o melhor!

Garanta também a cobertura de Dupla
Proteção!

Pode agora garantir uma Proteção Completa,
subscrevendo os três planos disponíveis!

PLANO SAÚDE

Descontos em Hospitalizações,
Consultas, Tratamento e Exames, Parto
e Estomatologia, sem limites de
utilização e sem períodos de carência



Médico e Enfermagem ao Domicílio



2º Opinião Médica Internacional



Subsídio Diário de € 50/dia em caso de
Internamento Hospitalar



Capital por Pessoa/Anuidade para
Internamento Hospitalar (Max. € 25.000)

Exemplo:
Casal com 32 e 33 anos

Plano Base a partir de
€ 15/mês
Capital em caso de Doença: €35.000
Capital em caso de Acidente: €50.000

Como contratar?
Nada mais fácil. Conheça todas as
vantagens desta Solução através do
Mediador VICTORIA:
MCDIOGO - Mediação de Seguros Lda.
Rua João de Freitas Branco, 17 C
1500 - 714 Lisboa
E-mail: geral-mcdiogo@outlook.com
Tel:
+351 21 726 15 42
Fax:
+351 21 726 15 31
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PLANO BASE

