PROTOCOLO DE SEGUROS PARA

Os membros das Universidades Séniores e
familiares diretos, beneficiarão de
condições promocionais nas modalidades
a seguir indicadas:

UNIVERSIDADES SÉNIORES
ALUNOS E FAMILIARES

Seguro de Vida Crédito Habitação

Email

Quem contraiu um empréstimo há alguns
anos, está provavelmente a pagar um
valor muito elevado pelos seguros de vida
e casa. Há casos em que a redução pode
ser superior a 50%. Consulte-nos.

e-mail

Seguro de Saúde
Existe hoje no mercado um leque muito
grande de opções, incluindo soluções
para séniores. Consulte-nos e conheça as
melhores opções.

NIF

Telefone

Outras modalidades
Temos outras soluções inovadoras para o
agregado familiar, incluindo a proteção de
rendimentos ou reforço de capitais em
caso de acidente (na vida privada ou
profissional) ou doença.
- Contacte-nos e saiba como aumentar a
sua proteção e a do seu agregado familiar.

Assunto 2:

Assunto 1:

NIF

Atendimento personalizado.

Nome

Dados para o pedido de contacto:

SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS UTIS / OUTRAS MODALIDADES / OUTROS SEGUROS

Modalidades em Promoção

Facilidade de contratação.

OFERTAS PROMOCIONAIS
CAMPANHA 2019-2020

CONTACTE-NOS OU
PREENCHA E DEVOLVA O DESTACÁVEL

Acordo de Parceria
A RUTIS celebrou com a GENERALI (um dos
maiores Grupos Seguradores a operar em
Portugal), através da NERSANT Seguros e
com o apoio técnico especializado da LINK
Seguros, um Protocolo de Cooperação com
condições únicas de coberturas, limites de
idade e preços, abrangendo:
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS
PARA O ENSINO SÉNIOR (*)
Inclui: Alunos, Professores e Dirigentes
Âmbito territorial: Portugal e Espanha
Limite de idade: 95 anos
Abrange: atividades escolares, de convívio e
desporto, organizadas ou autorizadas pelas
UTI, incluindo natação, caminhadas, golfe,
hidroginástica, tai chi e walking football.
Oferta promocional: seguro para
dirigentes das UTI.
OUTRAS MODALIDADES E SEGUROS
Condições especiais:
- Para viagens fora de Portugal e Espanha;
- Para acompanhantes familiares, em
viagens e visitas (Portugal e Espanha);
- Para material informático das UTI
- Para outros seguros das UTI, alunos,
professores e dirigentes.
Atendimento e apoio comercial:
Telefone: 249839508
E-mail: lucia.silva@nersantseguros.pt
Apoio técnico:
Telefone: 217998460
E-mail: manuela.chora@nersantseguros.pt

SEGURO DE ACIDENTES
PESSOAIS – ENSINO SÉNIOR
(Coberturas, Capitais e Prémios)
COBERTURAS E CAPITAIS
Até aos 80 anos:

- Morte ou invalidez permanente: 20.000 €
- Despesas de funeral: 5.000 €
- Despesas de tratamento: 3.000 €

Dos 81 aos 90 anos:

Reunião Magna RUTIS
Almeirim – 16/10/2019
Modalidades em Promoção (*)
Acidentes Pessoais – Ensino Sénior

- Morte ou invalidez absoluta e definitiva:
10.000 €
- Despesas de funeral: 2.500 €
- Despesas de tratamento: 1.500 €

Seguro de Vida Crédito Habitação

Dos 91 aos 95 anos:

Seguros de Saúde

- Despesas de funeral: 2.500 €
- Despesas de tratamento: 500 €
Prémio total anual / pessoa segura: 6 €
Extensão territorial (para viagens fora de
Portugal e Espanha):
Prémio total pessoa / viagem: 5 €
Apólice aberta para acompanhantes
(visitas em Portugal e Espanha):
Prémio total pessoa / dia: 0,50 €
Prémio mínimo anual / apólice: 48,38 €

Outras modalidades
(*) serão apresentadas as condições
promocionais e mais detalhes consoante
as modalidades pretendidas

Outros Seguros

OUTROS SEGUROS

Seguros para Particulares

- Seguros para particulares (saúde,
acidentes pessoais, vida, casa, automóvel,
animais e outros);
- Seguros para empresas e outras
entidades às quais estejam ligados (AT
por conta de outrem, multirriscos,
responsabilidade civil, automóvel, saúde
grupo, vida grupo e outros).

Seguros para Empresas
Nota: para pedido de contacto devolver
este destacável com os dados solicitados
no verso.

