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Para mais informações e compra, tem à sua disposição mais 
de 80 lojas em todo o país, ou contacte um agente MAPFRE.

FAQs

O QUE É UM SEGURO DE VIDA?
Neste tipo de seguros, o cliente determina um montante (capital seguro), 
e pode definir um ou mais beneficiários. No caso de falecer durante o 
período fixado no contrato, a MAPFRE paga o capital seguro ao 
beneficiário. O cliente poderá ainda optar por contratar outras coberturas 
que o protegem em vida, tais como Invalidez ou Doenças Graves.

O QUE É O CAPITAL SEGURO?
É o montante escolhido pelo cliente, que é pago pela MAPFRE quando uma 
das coberturas é acionada. Nos casos em que o seguro é contratado como 
garantia do crédito à habitação, o capital deverá corresponder ao montante 
da dívida ao banco.

O QUE É O PAGAMENTO FRACIONADO ADICIONAL?
Esta cobertura permite a contratação de um valor adicional ao capital 
seguro de uma das coberturas principais. Em caso de Morte, Invalidez ou 
Doença Grave (se contratadas) é pago um montante (entre 100€ e 500€) 
mensalmente durante o período escolhido pelo cliente (5, 10 ou 15 anos).

O QUE É A COBERTURA DE DOENÇAS GRAVES?
Com esta cobertura, caso o cliente seja diagnosticado com uma das 
doenças graves descritas na apólice, a MAPFRE paga-lhe um montante 
correspondente a 50% do capital da cobertura principal (Morte).

O QUE É A 2.ª OPINIÃO MÉDICA?
Com esta cobertura, no caso do cliente ser diagnosticado com uma das 
doenças graves descritas na apólice, pode solicitar uma segunda opinião 
médica de um especialista, relativamente ao diagnóstico e respetivo 
tratamento.

QUAL O PREÇO DO MAPFRE VIDA?
O preço deste seguro é determinado por vários fatores: a idade da pessoa 
segura no início do contrato, o capital a segurar, o estado de saúde e/ou 
atividades praticadas. Peça já a sua simulação!

MAPFRE VIDA
DO PRESENTE AO FUTURO

A seguradora global de confiança

mapfre.pt



DESFRUTE DE TODOS OS MOMENTOS

MAPFRE VIDA

O MAPFRE VIDA é o seguro que, para além de proteger os seus 
beneficiários e os credores hipotecários em caso de morte,
o protege a si em caso de Invalidez, Doenças Graves e Incapaci-
dades Temporárias.

PRODUTO MODULAR
Pode optar pelos pacotes Base e Plus, pré-desenhados para uma 
ampla proteção. Caso prefira uma proteção 100% personalizada,  
escolha a modalidade flexível e faça as suas opções livremente.

PROTEÇÃO DE DOENÇAS GRAVES
6,16 ou 26. 
Conheça as doenças incluídas nas diferentes modalidades.

PAGAMENTO ADICIONAL FRACIONADO
Em caso de Morte, Invalidez ou Doença Grave, receba 
adicionalmente um valor mensal (entre 100€ e 500€), por um 
período máximo de 15 anos.

COBERTURAS COMPLEMENTARES
Tem à sua disposição vários conjuntos de coberturas opcionais 
para o ajudar nas mais diversas situações.

MODALIDADES E COBERTURAS DOENÇAS GRAVES INCLUÍDAS EM CADA COBERTURA

TIPO DE DOENÇA
26166

Cancro (Colorretal | Invasivo da Mama |
Próstata | Pulmão | Útero )

Enfarte do Miocárdio

Acidente Vascular Cerebral (AVC)

Cancro ou Neoplasia Maligna

Cirurgia por Doença da Aorta

Coma

Doença Coronária que exija cirurgia
(2 ou mais artérias)

Doença de Alzheimer

Doença de Parkinson

Esclerose Múltipla

Insuficiência Renal Crónica

Paralisia

Perda da Fala

Perda da Visão

Queimaduras Graves

Substituição e Reparação da Válvula
Cardíaca

Transplante de Órgão Principal

Anemia Aplástica

Doença Neuronal Motora

Doença Hepática Terminal

Doença Pulmonar Terminal

Encefalite

Hepatite Viral Fulminante (Insuficiência
hepática aguda)

Meningite Bacteriana

Perda de Audição

Perda de Membros

Traumatismo Craniano Grave

Incluída

Doenças Graves

A informação constante deste folheto não dispensa a consulta da informação 
pré-contratual e contratual legalmente exigida. As mensagens publicitárias 
contidas no presente folheto e afetas ao presente produto são válidas até à data 
de publicação que expressamente as substitua ou até à data em que o produto

deixe de ser comercializado. Este produto é comercializado pela MAPFRE – Seguros 
de Vida, S.A. Sede: Rua Castilho, 52, 1250-071 Lisboa | Pessoa Coletiva n.º 509 056 
253 matriculada sob esse número na Conservatória de Registo Comercial de Lisboa 
com o capital social de 21.000.000 €.




