voltar

MAPFRE TRABALHADORES
INDEPENDENTES

ÂMBITO
Seguro de Vida tipo Universal Life (Conta Poupança + Seguro de Vida).
Conta poupança com taxa técnica de 2,25%.

VANTAGENS






Acumulação de um capital de poupança com o
objetivo de proteger a qualidade de vida, do
ponto de vista económico, após a reforma;
Capital adicional, à conta poupança, por morte
da pessoa segura. Este capital pode ser usado
como garantia bancária na contratação de um
empréstimo;
Coberturas complementares opcionais de
Invalidez;



Facilidade em alterar plano de pagamentos;



Possibilidade de programar revalorizações
anuais do Prémio, entre 0% e 5%;





Permite efetuar entregas extraordinárias a
partir de 500€, sendo resgatável a partir do 1º
dia da entrega;
Possibilidade de resgate, total ou parcial,
decorridos 2 anos desde o início da apólice;



Elevada transparência;



Participação nos Resultados*

GARANTIAS
Em caso de...

Vida

Morte

Invalidez
Definitiva para
qualquer
profissão
(Opcional)

Invalidez
Definitiva para
a profissão
(Opcional)

Garante


Saldo da Conta Poupança
ao Vencimento;



Participação nos
resultados;



Capital contratado para a
cobertura de morte, para
a anuidade do sinistro;



Saldo da Conta Poupança
à data do Sinistro;



Participação nos
resultados;



Capital contratado para a
cobertura, para a
anuidade do sinistro
A apólice mantem-se em
vigor com a cobertura de
Conta Poupança

* Será distribuída anualmente uma participação dos resultados
correspondente a, no mínimo, 75% dos resultados da conta financeira.
As participações atribuídas só passam a integrar o capital da apólice no
momento do vencimento desta, ou em caso de morte da Pessoa Segura.

As mensagens publicitárias contidas no presente documento e afetas ao presente produto são válidas até à data de
publicação do documento que expressamente as substitua ou até à data em que o produto deixe de ser comercializado.
A informação constante deste documento não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual exigida.
Este produto é comercializado pela MAPFRE Seguros de Vida, S.A.

Quando?

No final do
contrato

Durante a
vigência do
contrato

