Seguro Jovem Mais
O Jovem Mais é o seguro de acidentes pessoais para jovens, até aos 26 anos, activos e dinâmicos, cujos
pais ou responsáveis pretendam, de uma forma abrangente, prevenir as consequências de acidentes que
possam acontecer no dia a dia.
O Jovem Mais não é só mais um seguro de acidentes pessoais. De forma a garantir uma protecção mais
ampla para os mais novos, este seguro engloba também a cobertura de Responsabilidade Civil
Extracontratual, porque muitas vezes as suas brincadeiras podem causar prejuízos a terceiros.
A cobertura de Assistência Jovem aumenta o nível de segurança deste seguro ao permitir o acesso a
serviços como Informação médica permanente assegurada telefonicamente; orientação vocacional / apoio
psicológico e psico-pedagógico, independentemente da ocorrência de sinistro.
Para subscrever o Jovem Mais basta escolher o capital pretendido:
OPÇÕES / CAPITAIS
COBERTURAS
A

B

C

D

Invalidez Permanente

25.000 €

50.000 €

75.000 €

100.000 €

Despesas de Tratamento em Portugal

2.500 €

5.000 €

7.500 €

10.000 €

500 €

750 €

1.000 €

1.500 €

2.500 €

5.000 €

7.500 €

10.000 €

Despesas de Funeral
Responsabilidade Civil Extracontratual
Assistência Jovem
incluída

O valor do seguro é calculado por plano e em função do Capital Seguro contratado.
Veja aqui alguns exemplos, considerando a inexistência de factores de agravamento do risco.
NUNO, 20 ANOS
CAPITAL 25.000 €

CAPITAL 50.000 €

30,10€/anual*

49,13€/anual*

* Prémio total anual válido até 30-04-2013, considerando as cargas fiscais e parafiscais em vigor, pelo que qualquer alteração
destas determinará a correspondente modificação daquele.
Acresce na 1ª anuidade o custo de apólice 5,35 €.

Este exemplo é meramente indicativo. Faça a sua simulação e veja o preço para o seu caso particular.
O Jovem Mais pode ser pago anualmente ou fraccionado mensal, trimestral ou semestralmente.
NÃO ESQUEÇA:
Este seguro pode ser contratado até aos 25 anos. O seguro termina aos 26 anos.

