Zuritel
sempre
a seu lado

Sempre a seu lado!

Uma parceria de
confiança!

A parceria entre o Sindicato
Independente de Professores e
Educadores e a Zuritel proporciona-lhe,
a si e ao seu agregado familiar, condições
muito competitivas e bastante vantajosas
na aquisição dos seus seguros

Condições competitivas para os seus seguros

Peça-nos uma simulação
através da linha gratuita

800 20 61 00
ou por email

zuritel.pt@zurich.com

As soluções de seguro mencionadas são da Zurich Insurance plc – Sucursal em Portugal
e Zurich – Companhia de Seguros Vida, S.A. e comercializadas através da Zuritel.
A Zuritel é um serviço da Zurich em Portugal. Esta comunicação não dispensa a consulta
da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.

01/2014

Francisco José Carvalho Moreira Silva, registado no ISP (www.isp.pt) com o n° 313383268
à data de 4/06/2013, como agente de seguros com sede na Rua Alberto Pimenta, 201,
3º Dº Frente, 4470-005 Maia, encontra-se autorizado para celebrar contratos e a receber
prémios de seguros em nome da Zurich lnsurance plc- Sucursal em Portugal e da
Zurich - Companhia de Seguros Vida S.A. Em Portugal a cobertura dos riscos só pode
ser da responsabilidade dos seguradores.

Zurich Insurance plc - Sucursal em Portugal
Zurich - Companhia de Seguros Vida S.A.
R. Barata Salgueiro, 41 1269-058 Lisboa
Telefone: 21 313 31 50 Fax: 21 313 31 51
zuritel.pt@zurich.com
Linha gratuita: 800 20 61 00

Todas as coberturas presentes nesta brochura têm exclusões previstas no contrato.
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Zurich
Vida Escolar

Zurich
Lar

?
Adesão fácil e rápida
?
Linha exclusiva gratuita
?
Seguros com condições

muito competitivas
?
Assistência em viagem

“km 0“
?
Ausência de encargos

de fracionamento
(pagamento por débito
bancário)
COBERTURAS

Responsabilidade civil

BRONZE

PRATA

OURO

PLATINA

6 M€

6 M€

6 M€

50 M€

10.000€

10.000€

10.000€

1.000€

1.000€

1.000€

Assistência em viagem
Defesa e proteção jurídica
Ocupantes
- Morte invalidez permanente
- Despesas de tratamento

?
Garante o percurso escolar dos mais novos,

incluindo o universitário
?
Seguro de vida que visa a poupança e
simultaneamente a cobertura de riscos
?
Solução flexível, permitindo ao cliente ajustá-la
a sua capacidade financeira

Quebra de vidros
Riscos catastróficos da natureza
(2% franquia)
Furto ou roubo
Atos de terrorismo e vandalismo
(2% franquia)

Choque, colisão, capotamento
e incêndio, raio, explosão
(2% franquia)

Zurich Acidentes
Pessoais

?
Proteção imóvel e/ou recheio
?
Responsabilidade civil familiar
?
Danos em bens refrigerados
?
Danos estéticos e danos em canalizações
?
Roubo praticado sobre pessoa segura (fora da habitação)
?
Assistência a pessoas, casa e viagem

Zurich
Empregados
Domésticos

Para outras coberturas e capitais solicite uma simulação ajustada às suas necessidades.

Seguro
Acidentes
de Trabalho
obrigatório
por Lei

Geração Z
dos 0 aos 18
?
Seguro acidentes pessoais
?
Responsabilidade civil
?
Roubo sobre a pessoa

segura

?
Salvaguarda o seu bem-estar na ocorrência de

imprevistos
?
Coberturas base:
- Morte ou invalidez permanente
- Incapacidade temporária
- Incapacidade temporária por internamento hospitalar
- Invalizez permanente progressiva

?
Acidentes ocorridos no local do trabalho e/ou em

qualquer outro local, desde que ao serviço
do Segurado
?
Cobertura em caso de acidente no trajeto de casa
para o trabalho e vice-versa
?
Assistência médica, cirúrgica, farmacêutica e
hospitalar

