Plano Família Unicre

Plano de Acidentes Pessoais que tem uma garantia de um capital até 225.000,00€ em
caso de morte ou invalidez absoluta e definitiva por Acidente, com diversos serviços
associados de conforto.

A vida é feita de acidentes de percurso, por isso é tão importante ter um

Plano Família Unicre

• Proteção 24h em qualquer parte do mundo em caso de falecimento ou invalidez.
• Capitais de indemnização mais elevados em acidentes em transportes públicos (avião e barco incluído).
• Proteção em acidentes em viatura própia, seja como condutor ou passageiro.
• Adesão dos 18 aos 70 anos, protegendo e assegurando a qualidade de vida da sua família*
*Cônjuge com idade compreendida entre 18 e 70 anos e filhos até aos 24 anos.

Cobertura

Plano 75.000

Plano 50.000

Plano 25.000

225.000 €

150.000 €

75.000 €

Morte por Acidente de circulação

75.000 €

50.000 €

25.000 €

Morte por Acidente ou Invalidez Absoluta e Definitiva

37.500 €

25.000 €

12.500 €

Morte por Acidente (15-24 anos) ou IAD (0-24 anos)

18.750 €

12.500 €

6.250 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

Morte por Acidente em transportes públicos

Morte por Acidente (0-14 anos)

ADIRA AGORA

LIGUE 808 786 868

SEM EXAMES MÉDICOS
NEM QUESTIONÁRIOS DE SAÚDE
SEM LIMITES OU FRANQUIAS
SEM CARÊNCIAS

(custo de chamada local)

Dias úteis das 9h às 19h
Sábado das 9h às 15h
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Escolha o Plano que melhor se adapta a si

Plano Família Unicre

Planos e Prémios
Planos

1ª Pessoa
18 - 70 anos

2ª Pessoa
18 - 70 anos

Filhos
0 - 24 anos

Plano 75.000

11,45€/mês

9,16€/mês

1,99€/mês

Plano 50.000

7,64€/mês

6,01€/mês

1,33€/mês

Plano 25.000

3,82€/mês

3,05€/mês

0,68€/mês

MetLife Cares (Serviços Associados)
Fisioterapia ao domicílio

Mediante orçamento (Desconto médio de 30%)

Apoio em caso de Acidente

Mediante orçamento (Desconto médio de 40%)

Apoio Domiciliário

Até 200€/ano – Orçamento e marcação pela linha de apoio

Acesso a Rede de Pneus a nível nacional

Desconto médio de 35% - Acesso Ilimitado

210 443 736
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Informações 24 horas e
assistência médica telefónica

