
 
 

 

 
 

 

Seguro Mulher 
O Seguro Mulher é um seguro de vida criado para a proteger em caso de doenças graves femininas 

(cancro da mama ou ginecológico). 

Em caso de diagnóstico de uma doença grave, e para que não se preocupe com mais nada, a não ser 

com a sua saúde, o Seguro Mulher entrega-lhe metade do capital para que possa, com todo o conforto, 

seleccionar os médicos e tratamentos que achar mais convenientes. 

Para uma protecção abrangente, mesmo após a utilização de metade do capital contratado, o seguro 

continuará em vigor com o capital remanescente e as restantes coberturas. 

Em qualquer uma das opções disponíveis para contratação, terá sempre garantido o acesso a uma 

segunda opinião médica pela reconhecida rede mundial Best Doctors. 

Para subscrever o Seguro Mulher pode escolher o capital que considere mais adequado às suas 
necessidades de protecção. 

 

 COBERTURAS  CAPITAL SEGURO 

Morte  25.000 €  50.000 € 75.000 €   100.000 € 

Doenças Graves *  12.500 € 25.000 €  37.500 €  50.000 €  

Segunda Opinião Médica 

Best Doctors   Ilimitado  Ilimitado   Ilimitado   Ilimitado  

Fora da Rede  

Best Dctors 
 250 €  250 €  250 €  250 € 

 
* Cancro da mama ou ginecológico 

As indemnizações deste seguro são cumuláveis com as de outros seguros que cubram riscos da mesma 

natureza, nomeadamente Acidentes de Trabalho, Acidentes Pessoais ou outros seguros de Vida. 

O valor do seguro é calculado em função do capital seguro e da sua idade. 
Veja aqui alguns exemplos, considerando a inexistência de factores de agravamento de risco. 
 

 VERA, 35 ANOS 

 25.000 €  50.000 €  75.000 €  100.000 € 

 5,84 €/mês*  11,30 €/mês* 16,76 €/mês*  22,24 €/mês* 

* Prémio total mensal válido até 30-04-2013, considerando as cargas fiscais e parafiscais em vigor, pelo que qualquer alteração 

destas determinará a correspondente modificação daquele. 

 

O Seguro Mulher pode ser pago anualmente ou fracionado mensal, trimestral ou semestralmente. 

Estes são só alguns exemplos. 


