VIDA CRÉDITO APRIL
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A APRIL ajudou os Oliveira a fazer
as contas e a tornar os seus custos
mensais mais leves.

A

Vai comprar casa ou
já tem um Seguro Vida
Crédito Habitação?

AC

A Sofia e o João Oliveira
compraram casa.
São casados, têm ambos
35 anos e 2 filhos.
Os custos com o seu crédito habitação

representam 28% do rendimento mensal de €1.700.
Era imprescindível poder diminuir esta taxa
de esforço.

Souberam por amigos de amigos que a APRIL

é considerada a Escolha Acertada no seguro Vida
Crédito. Contactaram-nos e vão poupar até 60%
num ano por terem escolhido a APRIL.
€17,13 MÊS

É o valor* que vão pagar pelo seu Seguro

Vida Crédito APRIL e garantir uma proteção
para a Vida toda.

*Prémio mensal indicativo para um crédito habitação de €100.000,
prazo de 30 anos, 2 titulares, ambos com 35 anos.

Vamos começar
por explicar o Seguro
Vida Crédito APRIL
Se está a pensar comprar casa, o Vida

Crédito APRIL é um seguro de proteção

ao seu Crédito Habitação que salvaguarda
a sua família da dívida ao banco, fazendo

face aos imprevistos que não controlamos
na nossa vida. Os Oliveira queriam

a garantia que o seu porto seguro - casa
e família - estariam protegidos.

Sendo Clientes APRIL, podem 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 precisarem.

>
Por poucas palavras, com o Vida
Crédito APRIL, consegue poupar
dinheiro no final do mês.

Seguro
Vida Crédito
APRIL

A quem se destina o Seguro de Vida associado ao Crédito?
> Novos créditos habitação ou transferência

> Residentes habituais

> Pessoas com idade compreendida

> Titulares de crédito hipotecário

de seguros de crédito já existentes.
entre 18 e 64 anos.

Seguro
Vida Crédito
APRIL

em Portugal.

com capital em dívida > €15.000

O que garantimos?
> Garantimos o pagamento do capital em dívida ao banco do seu Crédito Habitação, em caso de
Morte ou Invalidez, e ainda lhe garantimos uma poupança significativa no final do mês.

Pode escolher Coberturas opcionais
Cobertura de Morte por Acidente de Circulação, que permite alargar a proteção
aos seus Herdeiros, até €100.000.
> Nova Cobertura

Proteção Despesas Habitação: cobertura que lhe dá € 250 por mês para pagar as suas contas

da água, luz, gás, telecomunicações, IMI e condomínio, em caso de Desemprego ou Baixa Médica.

Na APRIL estamos atentos ao mundo e queremos
evoluir com ele, oferecendo vantagens aos nossos
clientes.
> Garantia

> Escolha Acertada = Poupança

O pagamento do capital em dívida ao banco

Conte com o preço mais competitivo

Invalidez.

no orçamento familiar.

do seu Crédito Habitação em caso de Morte ou

do mercado e tenha uma poupança imediata

> Serviço Médico Grátis

> Desemprego ou Baixa Médica

Oferecemos um serviço Médico para toda a

O Seguro Vida Crédito que lhe paga

com Médicos, 24horas/dia 365 dias/ano.

IMI e condomínio, em caso de Desemprego

Família, que o põe em contacto permanente

Seguro
Vida Crédito
APRIL

as contas da água, luz, gás, telecomunicações,
ou Baixa Médica.

Os Oliveira mudaram e pouparam. O Seguro Vida Crédito APRIL
é para quem o Futuro é uma prioridade e a poupança faz parte
do Presente.

Seguro
Vida Crédito
APRIL

SABIA QUE

O seu Seguro de Vida
não tem de ser feito na
instituição de crédito?

Pode transferir a qualquer
momento o seu Vida Crédito
Habitação para a APRIL?

A Lei* está do seu lado. Desde 2009

Pode transferir o seu seguro para a APRIL

do seu Crédito Habitação fora do Banco.

subida do spread. Somos considerados a

que pode subscrever o Seguro de Vida
Confie nos especialistas, o processo
é seguro, rápido e muito vantajoso.
*Decreto-Lei nº 222/2009 de 11 de setembro

quando quiser e, na maioria dos casos, sem
Escolha Acertada no seguro de vida crédito
por um estudo independente.
PEDIR SIMULAÇÃO

A Família Oliveira, quando pediu uma simulação à APRIL, tinha
apenas as coberturas obrigatórias solicitadas pelo Banco?
Quando aceitaram o nosso desafio, perceberam que, com as opções de cobertura da APRIL,

ficariam mais protegidos. Conseguiram ainda poupar face ao valor do Seguro que pagavam
com o banco e sem subida do spread.

Conheça todas as Coberturas Vida Crédito APRIL
e decida a combinação + adequada para o seu
agregado.
> Cobertura Principal + Complementares
Morte + Invalidez Absoluta
e Definitiva (IAD)

Morte + Invalidez Total

e Permanente ≥ 60% (ITP)

Morte + Invalidez Total

e Permanente 65% (ITP)

> Coberturas Opcionais
Morte por Acidente

de Circulação (MAC)

Proteção Despesas

Habitação (PDH) Novidade!

> Gratuito
Serviço APRIL Medical: Oferecemos um serviço Médico para toda a Família,

que o coloca em contacto permanente com Médicos, 24h/dia, 365 dias/ano.

Serviço APRIL Medical

OFERTA NA SUBSCRIÇÃO DO SEGURO VIDA CRÉDITO APRIL

O APRIL Medical são cuidados de saúde grátis para toda a Família.
Um serviço premium, que põe a Sofia e o João 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,
sob o número 408281627 - Matriculado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o NIF 508540887 
Sede: Avenida da República, 45, 4º Esquerdo, 1050 - 187 Lisboa; www.april-portugal.pt

Siga as nossas
Redes Sociais

ou www.april-portugal.pt

