ACIDENTES PESSOAIS APRIL

O nosso Seguro
de Acidentes Pessoais
não agrava com
a Profissão.
A PARTIR €2,50 MÊS

A Joana é florista. Tem um
negócio próprio na Lousã.
Caiu e fraturou a mão.
Cortar as plantas, fazer os arranjos com tesouras,
carregar caixas pesadas, subir escadotes, ou

visitar espaços de eventos ainda desarrumados e
perigosos é o dia-a-dia da Joana, e isso acarreta
riscos.

O Seguro Acidentes APRIL foi fundamental nesta

fase da sua vida. Ficou internada no hospital por 1

semana e teve de colocar baixa médica de 80 dias,
uma vez que a fratura a impedia de realizar o seu
trabalho.

€4.080

Foi o valor* pago pela APRIL, para cobrir os custos
do acidente abrangidos no seu Plano Premium

*Valor indicativo para a totalidade dos custos: €700 = 7 dias internamento x €100 / dia | €2.400
= 80 dias de baixa x €30/dia | €750 = Fratura de Ossos | €230 = Reembolso despesas médicas
(cadeira de rodas + canadianas + medicamentos)

Vamos começar
por explicar o Seguro
Acidentes APRIL
O Seguro Acidentes Pessoais APRIL

assegura-lhe 24 horas de proteção por dia
em caso de acidente. Se estiver a viajar ou
a trabalhar, este seguro tem coberturas

exclusivas que lhe permitem viver a vida
seguro que tudo vai correr bem.

Sendo Cliente APRIL, pode ainda usufruir,

de forma gratuita, de um Serviço Médico
por Telefone ou Online, com cuidados

de saúde para toda a família, em qualquer
altura e sempre que precisar.

>
Uma das vantagens é que não são
necessários exames médicos na
contratação do nosso Seguro de
Acidentes Pessoais.

Seguro
Acidentes
APRIL

Na APRIL estamos atentos às Pessoas e queremos
evoluir, oferecendo produtos com vantagens
> Valor fixo diário

> Não escolhe profissões

Se estiver de Baixa Médica recebe um valor fixo

Não agrava com a profissão e não lhe são

diário ao longo do número de dias estimado da
incapacidade

pedidos exames médicos

> Motas até 250 cc

> Subsídio de internamento

Cobre Acidentes com motas de cilindrada até

Recebe um subsídio de internamento que lhe

250 cc

é pago logo no primeiro dia de internamento
(definido por 24h contínuas e ininterruptas)

PEDIR SIMULAÇÃO

Com um negócio próprio, a Joana esteve 80 dias sem
trabalhar e tem 2 filhos. Esta situação só foi possível pelo
valor fixo diário pago pela APRIL após o acidente.
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Escolha o seu plano a partir de €2,50 mês.
Coberturas base
Morte ou Invalidez Total

e Permanente por Acidente
Reembolso de Despesas
Médicas por Acidente
Subsídio Diário de

Hospitalização por Acidente
Fratura de Ossos
por Acidente

valor mensal

essencial

completo

top

premium

€2 0. 000

€30. 000

€ 6 0.000

€ 100.000

€500

€1. 7 50

€ 1.7 50

€ 3.500

€2 0

€30

€60

€ 100

-

€7 50

€ 7 50

€ 7 50

€2,50*

€5,55*

€ 8 ,5 6*

€ 1 3 ,8 4 *

€10

€15

€ 20

€ 30

+ €4,45

+ €6 ,6 8

+ € 8 ,90

+ € 1 3 ,3 5

€2 0

€30

€60

€ 100

+ €1,35

+ €2,02

+ € 4 ,05

+ € 6,75

+ Coberturas opcionais
Incapacidade Total Temporária por Acidente
capital (valor diário)
valor mensal
Subsídio Diário de Hospitalização por Doença
capital (valor diário)
valor mensal

*A este valor base podem acrescentar coberturas opcionais.

Serviço APRIL Medical

OFERTA NA SUBSCRIÇÃO DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS

O APRIL Medical são cuidados de saúde grátis para toda a Família.

Um serviço premium, que coloca a Joana em contacto direto com
Médicos, 24horas/dia, 365 dias/ano.

Não sabe se o seu filho está a respirar bem? Basta ligar para

a linha APRIL Medical e explicar os sintomas. São Cuidados Médicos
permanentes, que não o obrigam a ter de deslocar-se para obter
um diagnóstico ou até uma receita por sms.

> Consulta Médica

> 2ª Opinião Médica

Médicos de Medicina Geral e

Acesso a uma equipa de

que precisar.

que estudarão o seu caso.

Famíliar disponíveis sempre

especialistas internacionais

> Hábitos Saudáveis

> Conselho Nutricional

Um diagnóstico essencial para

Nutricionistas que o ajudam

de Saúde e Bem Estar.

da sua família.

recomendações específicas

a melhorar a sua saúde e a

Contacte a nossa Rede de Mediadores
de Norte a Sul do País.
Um bom Mediador de Seguros é um elemento
fundamental para potenciar a sua segurança
financeira e a da sua família.
Viva a vida de forma despreocupada, sabendo
que os riscos e incertezas a que por vezes
estamos sujeitos, estão assegurados.

Livre-se das burocracias ou dúvidas na altura
da contratação. Fale com um Mediador APRIL
e obtenha um aconselhamento especializado
adaptado às suas necessidades. Ter um
Mediador que o aconselhe e acompanhe ao
longo de todo o contrato acresce seguramente
valor para a sua vida financeira.

Atendimento Cliente

(custo de chamada local)

2 1 1 1 64 3 1 1

Dias úteis das 09h00 - 13h00 e das 14h00 - 18h00
ou envie e-mail para: seguros@april-portugal.pt

APRIL PORTUGAL, S.A. - Agente de Seguros inscrito na ASF - Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões,
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Siga as nossas
Redes Sociais

ou www.april-portugal.pt

