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DESCUBRA
TAMBÉM!
Lusitania

Saúde
Dentária

PARA SORRIR COM GOSTO

Lusitania

Protecção
Criança
O SEGURO DOS
MAIS PEQUENOS

LUSITANIA,
COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.
Rua de S. Domingos à Lapa, 35
1249-130 Lisboa PORTUGAL
T (+351) 210 407 510 / 220 407 510
(Dias úteis - das 08h30 às 19h30)
F (+351) 213 973 090
E lusitania@lusitania.pt
www.lusitania.pt
Capital Social 26.000.000
P. Colectiva nº 501 689 168
Matriculada na C. R. C. de Lisboa
Este seguro não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.

SEMPRE CONSIGO

Veja o seu filho crescer com toda a
alegria!
Mesmo aquelas crianças que não partem um prato, chega um dia
que podem partir a loiça toda.
As crianças são uma fonte inesgotável de imaginação e energia,
sem noção, por vezes, do perigo de certas brincadeiras que
começam sem maldade.

Opção de capitais
Cobertura Base
Invalidez Permanente

Tranquilo
10.000

Enérgico

50.000

100.000
10.000

1.000

2.000

5.000

1.500

2.500

3.000

4.000

Responsabilidade Civil (a)

5.000

10.000

30.000

40.000

Tranquilo

Subsídio Diário em Caso
de Internamento Hospitalar

10

Assegure a continuidade dos estudos
dos seus filhos!

OFERTA

O Lusitania Protecção Criança propõe 4 níveis com opções de
coberturas e capitais distintos, que vão de encontro à energia única
do seu filho.

Dinâmico

Despesas de Funeral

Coberturas Facultativas

Qual o nível de energia do seu filho?

20.000

Despesas de Tratamento
e Repatriamento

Para si, que acredita que os seus filhos devem viver as várias etapas
da sua infância e adolescência com total liberdade e alegria, mas
que se preocupa, igualmente, com o seu bem-estar e com a
protecção contra os riscos que as suas partidas e brincadeiras
possam originar, propomos o inovador seguro Lusitania
Protecção Criança.

A formação escolar é fundamental!
Em caso de acidente, garantimos o reembolso das despesas médicas
e das explicações, se o seu filho não puder ir à escola e o pagamento
de um subsídio diário ao titular do seguro, em caso de internamento
da criança.

Activo

Activo

Enérgico

50

50

Despesas de Educação (b)

3.000

5.000

Extensão para a Prática
de Desportos Perigosos (b)

Incluído

Incluído

Seguro Vida

Tranquilo
2.500

20

Dinâmico

Activo
2.500

Dinâmico
5.000

Enérgico
10.000

(a) Opcional para o nível Tranquilo. (b) Disponível para crianças a partir dos 6 anos de idade.
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Some(+) Descontos e Adicione(+)
Vantagens com o Lusitania Plano E+.
Inclua o Lusitania Protecção Criança no Lusitania Plano
E+, em conjunto com outro seguro.
Adicione mais produtos de uma forma modular e ajustável
às suas necessidades, beneficiando:
+ Desconto de 15% aplicado ao Lusitania Protecção
Criança no momento da subscrição e de 18% a partir do
2º ano.
+ Pagamento dos recibos dos seguros de forma integrada,
através de um único extracto.
+ Sem encargos de fraccionamento (cumprindo o prémio mínimo).

Para que o seu filho brinque
em segurança!
FAÇA JÁ A SUA SIMULAÇÃO!
SEMPRE CONSIGO

Contacte o seu Mediador, um dos nossos Balcões ou através dos
Telefones 210 407 510 / 220 407 510 (dias úteis - das 08h30 às 19h30).

