SEGURO VIDA RISCO

A GARANTIA
DO PADRÃO
DE UMA FAMÍLIA

VANTAGENS QUE TEMOS
PARA OFERECER
Seguro Vida Risco da FORTALEZA Seguros
garante a liquidação total do crédito em caso
de morte ou invalidez do segurado, permitindo
à sua família a sua estabilidade financeira;
Garantia de facilidade no tratamento do
processo de indemnização em caso de morte
ou invalidez do segurado;
Níveis de serviço de excelência, com resposta
a Clientes num prazo máximo de 24h;
Processo de emissão do contrato e do Certificado
de Seguro efectuado na hora com rapidez,
agilidade e segurança.

Na FORTALEZA Seguros, cada seguro
corresponde às necessidades específicas dos
Clientes, consoante o momento da vida de cada
um. Através de uma relação próxima com os
nossos Clientes, apresentamos as soluções
ideais para si e para as suas conquistas. Porque
nada é mais valioso do que a vida e o bem-estar
da sua família, queremos garantir que têm a
protecção certa.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICIDADES
DO CONTRATO
Produto Vida Risco destina-se à Clientes particulares
entre os 20 e os 60 anos de idade que contratem o
crédito pessoal ou habitação.
Trata-se de um seguro que oferece ao Cliente a
possibilidade de se precaver e assegurar o futuro da
sua família, face a situações inesperadas.
Vocacionado especialmente para cobrir os riscos
de Morte ou Invalidez Total ou Permanente, em caso
de acidente ou doença.
Concebido para garantir a protecção dos beneficiários
designados pelo Cliente, a sua estabilidade financeira
e o reembolso do empréstimo.

Fale com o ATLANTICO sobre o Seguro
Vida Risco da FORTALEZA Seguros.

Este seguro é válido por um ano e automaticamente
renovado anualmente até ao final do crédito associado.

PLANEIE A SUA VIDA
E DA SUA FAMÍLIA
COM A FORTALEZA SEGUROS
A FORTALEZA Seguros oferece a possibilidade a
todos os Clientes de se precaverem e assegurarem
o futuro da sua família, face a situações inesperadas.

O seguro Vida Risco
assegura os meios
necessários para
a reorganização
financeira da sua
família em caso de
morte ou invalidez

RISCOS EXCLUÍDOS
Entre outros, estão excluídos os sinistros ocorridos
nas seguintes circunstâncias:
Operações de Guerra civil, motins, revoltas, ou
outras perturbações de ordem pública;
Doenças e ferimentos existentes à data do início
da apólice, não circunscritas na proposta
de contratação;
Suicídio ou tentativas de suicídio.

PRODUTOS FORTALEZA
SEGURO AUTOMÓVEL
SEGURO DE VIAGEM
ACIDENTES DE TRABALHO
SEGURO VIDA RISCO
SEGURO MULTIRRISCOS HABITAÇÃO
SEGURO INCÊNDIOS E OUTROS DANOS
FUNDO DE PENSÕES

FORTALEZA VIDA RISCO, VIDA SEGURA
O Seguro Vida Risco acompanha-o em todos os
momentos, oferecendo segurança e protecção às
pessoas mais importantes para si.

OFERTA EMPRESAS

Para saber mais sobre a FORTALEZA Seguros
aceda ao site www.fortalezaseguros.ao

Telefone: (+244) 226 432 400
www.atlantico.ao

Telefone: (+244) 923 165 166 | (+244) 226 165 165
E-mail: info@fortalezaseguros.ao
www.fortalezaseguros.ao

Cidade Financeira Via S8
Talatona - Luanda Sul, Angola

Cidade Financeira
Bloco 2 - 5º andar
Fracções 501 e 502
Talatona - Município de Belas
LUANDA
Consulte a informação pré-contratual e contratual.

