poupança
um mundo para proteger as suas poupanças

multiplicproteção+
No mês do Pai, somos nós quem oferece o presente.

oferta
voucher
experiência
campanha válida
até 31/03/2019

A proteção nunca é demais, por isso, quando uma solução
de poupança e um seguro de vida se juntam, a sua família
só tem a ganhar.

condições da campanha

Ao comprar um seguro multiplicproteção+ de 1 e 31 de março
de 2019, ganha um voucher de uma experiência.

Na compra de um seguro multiplicproteção+ recebe
um voucher de uma experiência.
Campanha válida de 1 a 31 de março de 2019.
Apólices com data início entre 1 e 31 de março de 2019.

razões para ter
multiplicproteção+
Poupança a partir de 10 €/mês.
Capital investido garantido (valores pagos deduzidos
dos encargos de aquisição).
Participação anual nos resultados (no mínimo 75%
dos rendimentos financeiros do fundo, caso se verifique).
Simplicidade de gestão: constitui-se uma conta poupança \e
um seguro de vida no mesmo contrato.

A oferta é uma experiência da Odisseias, à escolha
do Cliente, no valor de 15,90 €.
Em maio, enviaremos os vouchers diretamente para
a morada.

nas coberturas opcionais,
destacamos:
renda de educação

Pagamento aos filhos de uma renda anual temporária
igual a 10% do capital em caso de morte por acidente
ou doença, até que os mesmos atinjam os 25 anos.

doenças graves

Pode resgatar os valores correspondentes às entregas
facultativas sem penalizações.

Garantimos o pagamento antecipado de 50% do capital
em caso de ocorrência de, por exemplo, uma das
seguintes doenças: enfarte do miocárdio, cancro, avc.

Várias coberturas opcionais que asseguram uma melhor
adequação às suas necessidades específicas:

Histórico de Rentabilidade a 2 anos

Morte ou invalidez, total ou parcial permanente,
por acidente ou acidente de circulação.

2016: 2,25%
2017: 2,14%

Exoneração de pagamento de prémios em caso de
incapacidade para o trabalho ou invalidez profissional
e funcional.

serviços para si

Doenças graves

mundo Ageas Seguros

Renda de educação.
Renda temporária em caso de invalidez profissional
e funcional.

Um mundo de vantagens e descontos
diretos numa vasta rede de parceiros.
Um conjunto de marcas de renome
com condições especiais para si.
Saiba mais em www.ageas.pt

faça download na
app store e play store
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