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DESCUBRA
TAMBÉM!
Lusitania

Saúde
Pleno

PARA UMA PROTECÇÃO
COMPLETA

Lusitania

Renda
Familiar

A VIDA FAZ-NOS FELIZES

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

A segurança da sua família em
primeiro lugar!

Simples na adesão e muito flexível
na sua utilização.

A um preço muito atractivo, assegure o seu futuro e da sua
família!

&

Especialmente para si e sua família, o Lusitania Renda Familiar
tem à sua espera um vasto leque de privilégios, proporcionando
uma total e eficaz resposta às suas necessidades.

&
&
&
&
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Adesão até aos 65 anos, sem necessidade de exame médico;
Livre escolha dos beneficiários;
Três opções de capitais e prémios para facilitar a sua decisão;
Confortável estabilidade financeira para a sua família, em caso
de morte ou incapacidade total;
Isenção fiscal no pagamento das indemnizações;
Possibilidade de pagamento do prémio trimestral ou anualmente.

Consideram-se sempre excluídos da cobertura:

Dedique-se à sua profissão em
qualquer parte do mundo.

&
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Garanta, em caso de Morte ou Invalidez Permanente (quando
superior a 50%), resultante de acidente, o pagamento de um capital
inicial, acrescido de uma renda mensal durante 5 anos.

&
&

&

Capital inicial

5.000,00

12.500,00

17.500,00

Renda mensal

500,00

1.250,00

1.750,00

Prémios Classe I
Anual

49,50

123,00

172,00

Trimestral

13,50

33,50

46,50

Prémios Classe II
Anual

61,50

153,50

215,00

Trimestral

17,00

41,50

58,00

Classe I: Profissões sedentárias;
Classe II: Pessoas cuja profissão as obriga a deslocarem-se com frequência,
pessoal dirigente ou de fiscalização de fábricas, estaleiros, oficinas, etc.

Acidentes devidos a acção de pessoa segura originados pelo alcoolismo e uso
de estupefacientes fora de prescrição médica;
Acidentes resultantes de crimes e outros actos intencionais da pessoa segura,
bem como o suicídio;
Hérnias, qualquer que seja a sua natureza;
A utilização de veículos motorizados de duas rodas, como meio normal de
transporte;
A utilização de aeronaves não comerciais ou particulares;
Prática profissional de desportos, ou ainda, para amadores, as provas
desportivas integradas em campeonatos e respectivos treinos;
Prática de "Caça de animais ferozes", "Desportos de Inverno", "Boxe", "Karaté
e outras artes marciais", "Páraquedismo", "Tauromaquia" e outros desportos
análogos na sua perigosidade;
Cataclismos da natureza, actos de guerra, terrorismo, perturbações da ordem
pública e utilização ou transporte de materiais radioactivos.

IDAD

NOV

E!

Some(+) Descontos e Adicione(+)
Vantagens com o Lusitania Plano E+.
Inclua o Lusitania Renda Familiar 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 Renda Familiar
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).

O seu futuro em boas mãos!
SEMPRE CONSIGO

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

