SEGURO
AUTOMÓVEL
PARTICULARES | EMPRESAS
Sempre ao seu lado pela estrada fora,
solidariamente consigo!

SEGURO DE
ACIDENTES PESSOAIS

SEGURO
a pensar na sua segurança
a pensar em si...

Para riscos profissionais e extraprofissionais (lazer, cultura e
desporto).
Sinta-se seguro!

SEGURO ACIDENTES
TRABALHO
TRABALHADORES POR CONTA DE OUTREM
INDEPENDENTES
EMPREGADAS DOMÉSTICAS
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NO SEU SEGURO
MULTIRRISCO HABITAÇÃO
até 31 de Dezembro 2011

Foi estabelecido um protocolo de colaboração
com a mediadora Ponto Seguro, Lda
www.pontoseguro.pt
para lhe facilitar a escolha das melhores opções de seguro que precisa

Sede Social | Benéfica e Previdente
Rua dos Bragas, 68 - 4050-122 PORTO
Tel: 22 204 63 80 - Fax: 22 204 63 89
Email: benefica-previdente@benefica-previdente.com
www.benefica-previdente.com

Basta ser já cliente da Ponto Seguro, Lda
(mediadora com protocolo de cooperação
com a Benéfica e Previdente)

MULTIRRISCOS HABITAÇÃO - “MUTUALAR”

VANTAGENS DO SEGURO MÚTUA

Vasta gama de garantias e opções que permitem
subscrever apenas o Recheio ou Edifício, ou as duas
situações em simultâneo. Para além da Cobertura
Base poderá, se quiser, escolher coberturas complementares de acordo com as suas necessidades.

Cobertura base sem franquia
EXCEPTO em DANOS POR ÁGUA (rotura de canalização) em
edifícios com mais de 25 anos (e apenas nos casos em que as
canalizações não tenham sido substituídas nos últimos 25 anos)
em que há lugar a franquia de 25% sobre o valor do sinistro no
mínimo de 250,00 €.

COBERTURA BASE
Incêndio, queda de raio e explosão
Tempestades
Inundações
Danos por água (incluindo Pesquisa de Avarias e Danos
Estéticos)

Furto ou roubo (incluindo Roubo de Dinheiro)
Demolição e remoção de escombros
Aluimento de terras
Queda de Aeronaves
Choque ou impacto de veículos terrestres ou
animais
Derrame acidental de óleo
Quebra de vidros, espelhos fixos, pedras de
mármore e louças sanitárias
Quebra ou queda de antenas
Quebra ou quedas de painéis solares
Privação temporária do uso do local arrendado
ou ocupado
Danos em bens refrigerados
Danos em bens do senhorio
Mudança temporária
Responsabilidade civil
Perda de rendas
Acidentes pessoais na residência
Greves, tumultos e alterações da ordem pública
Actos de vandalismo, maliciosos ou de
sabotagem
Quebra acidental de móveis fixos
Derrame de sistemas hidráulicos de instalações
de protecção contra incêndio
Choque ou impacto de objectos sólidos
Assistência

COBERTURAS COMPLEMENTARES
Para além da Cobertura Base, poderão ser incluídas
no seguro, opcionalmente, mediante o pagamento
do respectivo sobreprémio, as seguintes garantias:
Fenómenos sísmicos
Riscos eléctricos
Bens refrigerados

Responsabilidade Civil Extracontratual (válida em Portugal
Continental, Açores e Madeira) – no âmbito desta cobertura e até
ao limite de 20% do capital seguro, ficam cobertos os prejuízos
causados a terceiros (danos corporais e/ou danos materiais) no
máximo de 25 000,00 €, por actos, factos ou omissões que
ocorram na vida privada do segurado e por ele praticados; esta
cobertura é extensiva ao agregado familiar e às empregadas
domésticas em serviço. Do mesmo modo ficam abrangidos os
animais domésticos (salvo raças perigosas) desde que não
sejam usados com fins lucrativos.

Acidentes Pessoais (conteúdos) – Desde que a cobertura de
conteúdos esteja garantida, há lugar ao pagamento de
indemnizações, dentro dos limites da apólice, caso ocorra
qualquer acidente que afecte o agregado familiar dentro do
imóvel, logradouro e acessos; as garantias abrangem a Morte ou
Invalidez Permanente (10% do capital seguro, limite de 7 500,00
€) e Despesas de Tratamento (2% do capital seguro, limite de
750,00 €) e Despesas de Funeral (2% capital seguro, limite de
750,00 €);
Bens refrigerados – A Cobertura Base do seguro de habitação
cobre até 1% do valor seguro do conteúdo, no valor máximo de
250,00 €, os danos em consequência de incêndio, tempestades,
inundações ou danos por água cobertos pela apólice.
Opcionalmente através de subscrição de coberturas
complementares podem ser garantidos também, os danos
provocados por avarias.

Queda acidental de móveis fixos - Até ao máximo de 500,00 €, no
limite de 2% do valor seguro para o conteúdo, ficam cobertos os
danos ocorridos em móveis fixos em casa, bens existentes nas
suas imediações, paredes e soalho que resultarem do
desprendimento fortuito e acidental.

SIMULAÇÃO 1 - Edifício
Capital
100.000,00
150.000,00

Prémio Total Anual
57,32
82,45

SIMULAÇÃO 2 - Recheio
Capital
25.000,00
50.000,00

Prémio Total Anual
31,34
55,62

SIMULAÇÃO 3 - Edifício + Recheio
Capital
100.000+25.000,00
150.000+50.000,00

Prémio Total Anual
81,61
131,02

Simulação com base em: construção com menos de 15 anos, no Porto, para
Cobertura base

