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OOOPS!

ESPERO
QUE TENHA
SEGURO.
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PROTEGIO
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS

Médico

online/domicílio

15€
POR CONSULTA

Há acidentes que só
de ver, já custa
Agora imagine sem um Seguro de Acidentes Pessoais.
Proteja-se das despesas decorrentes de um acidente,
seja no seu dia a dia ou durante a prática desportiva.
Porque os imprevistos não acontecem só aos outros.
Desde 3,83€/mês
Proteção 24 horas por dia
Cobertura opcional para desportos radicais
Coberturas válidas para acidentes em qualquer
parte do mundo
Subscrição 100% online, simples e rápida
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Cobertura
opcional
DESPORTOS
RADICAIS

Escolha um seguro
de Acidentes
Pessoais
Uma solução adequada para quem se quer proteger
de qualquer imprevisto. Especialmente as pessoas
que estão mais sujeitas a acidentes, como aquelas
que praticam modalidades desportivas não
federadas.
Escolher um Seguro de Acidentes Pessoais é optar
por uma solução que lhe permite atenuar as
despesas financeiras decorrentes de um acidente.
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Subscrição

100% online
SIMPLES
E RÁPIDA

Descubra as vantagens
do PROTEGIO
O PROTEGIO, para além de proteger
as suas finanças dos gastos gerados
pelos acidentes, também tem
vantagens exclusivas para todos
os seus segurados.
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Subscrição 100% online
Com o PROTEGIO beneficia das melhores
coberturas contra acidentes pessoais, a
qualquer hora e em qualquer lugar, de forma
rápida e segura. É um seguro flexível, de
subscrição online, que lhe permite o pagamento
de forma trimestral, semestral ou anual.

Proteção 24 horas
por dia em todo o mundo
Quer esteja a trabalhar, de férias ou a viajar.
O PROTEGIO oferece aos seus segurados,
proteção contra acidentes pessoais em qualquer
parte do mundo, 24 horas por dia, durante os 365
dias do ano.

Consultas online
e médico ao domicílio

Cobertura opcional
para desportos radicais

Todos os segurados têm ao seu serviço uma
linha de atendimento permanente 24 horas por
dia e 365 dias por ano, serviço de profissionais
de enfermagem e médico ao domicílio. Com
estes serviços, podem obter informações
médicas, consultas ou aconselhamento com um
co-pagamento de 15€, sendo que as duas
primeiras consultas por anuidade são gratuitas.

O PROTEGIO, poderá proteger também os mais
destemidos na prática de um conjunto de desportos
radicais, sejam aquáticos, de montanha, de
combate, aéreos e terrestres. Oferece uma cobertura
que garante, em caso de Morte ou Invalidez
Permanente do segurado, o pagamento de 50% do
capital seguro de Morte ou Invalidez Permanente ou
o reembolso das despesas de tratamento.
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Coberturas
O PROTEGIO é um seguro flexível que apresenta várias opções e modalidades
de cobertura para o proteger de qualquer imprevisto.

Coberturas Base

PROTEGIO S

PROTEGIO M

PROTEGIO L

Franquia

10.000€

15.000€

35.000€

-

750€
Cap. Anual

1.750€
Cap. Anual

2.500€
Cap. Anual

50€/sinistro

Incap. Temporária Absoluta por Internamento Hospitalar

-

-

50€

3 noites

Incap. Temporária Absoluta - Convalescença de Hospitalização

-

-

25€

-

Incap. Temporária Absoluta por Internamento Hospitalar UCI

-

-

100€

3 noites

500€
Cap. Anual

500€
Cap. Anual

500€
Cap. Anual

-

1.000€

1.750€

2.500€

-

Morte ou Invalidez Permanente
Despesas de tratamento
até 60 dias por sinistro, no máximo de 180 dias por anuidade
até 30 dias por sinistro, no máximo de 180 dias por anuidade
até 30 dias na anuidade

Fratura de Ossos

Braço, Perna, Traumatismo Craniano

Despesas de funeral
Médico online
Médico ao domicílio
Utilização de veículos motorizados de duas rodas

100€/sinistro

Garantia Complementar (Opcional)
Desportos radicais 1,2

100€/sinistro

1) São considerados desportos radicais cobertos, na presente garantia, os a seguir indicados: Desportos aquáticos: Kitesurf, Surf, Bodyboard, Esqui aquático, Skimboard, Wakeboard, Jetsurf, Windsurf, Vela,
Snorkeling, Canoagem, Remo, Pesca e Mergulho (até 18 metros de profundidade); Desportos de montanha: Escalada, Esqui de inverno em pistas sinalizadas, Snowboard, Rappel, Montanhismo (até aos 3.500 mts
acima do nível do mar); Desportos aéreos: Parapente sem motor, Asa delta; Desportos de combate: Boxe, Judo, Karaté, Jiujitsu, Tae Kwon Do, Capoeira, Kung Fu; Desportos terrestres: Parkour, Skating, Triathlon,
Decathlon, BTT, Ciclismo, Patinagem, Equitação, Todo-o-Terreno (apenas jipes), Motociclismo.
2) A garantia do risco encontra-se limitada em cada uma das opções de subscrição, a 50% dos respetivos capitais seguros de Morte ou Invalidez Permanente.
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Já é cliente MDS?
Use o seu contacto comercial.

Ainda não é cliente MDS
e quer saber mais informações?
info@mdsgroup.com

808 100 201*

*Preço de uma chamada para a rede fixa nacional.
Dias úteis das 9h às 12h30 e das 14h às 17h30

Ou visite o nosso site

mdsgroup.com

MDS -Corretor de Seguros, S.A., com sede na Av. Boavista 1277/81, 2º, 4100-130 Porto. Corretor de Seguros com autorização para exercer atividade nos Ramos Vida e Não-Vida, inscrito desde 27/01/2007 na ASF -Autoridade
de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, com o nº607095560/3, verificável em www.asf.com.pt. Real Vida Seguros, S.A., com sede na Avenida de França, 316 -5.º, Edifício Capitólio, 4050-276 Porto. Inscrita na
Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número 502245140, Capital Social de €16.500.000. Informações e detalhes dos registos disponíveisem www.asf.com.pt. Este seguro é comercializado por: Real Vida
Seguros, S.A. Não dispensa a leitura das Informações Pré-Contratuais e Contratuais legalmente exigidas, encontrando-se a Real Vida Seguros, S.A., através dos meios habituais ou através do Agente de Seguros 808 20 14
20, disponível para prestar todos os esclarecimentos solicitados em relação ao Seguro PROTEGIO.
Existem exclusões previstas na apólice. Esta informação não dispensa a consulta das informações pré-contratuais e contratuais legalmente exigidas, disponíveis junto da MDS -Corretor de Seguros, S.A. Consulte a nossa
política de privacidade disponível no site da MDS. Use o seu contacto comercial.

