Seguro Casa
O Seguro Casa é um seguro multirriscos habitação, que se destina a salvaguardar os
principais imprevistos que envolvem a habitação (edifício e/ou conteúdos), família e a responsabilidade
civil extracontratual por danos causados a terceiros.
Pode segurar objectos tais como, edifícios, conteúdos, veículos (desde que guardados em garagem
privativa individual e fechada) e sistemas de microgeração de energia.
Com diferentes planos que incluem sempre as coberturas de Assistência ao Lar e Protecção Jurídica,
o Seguro Casa, é a solução mais adequada às suas necessidades de protecção.

BASE

PLANOS

Procura a salvaguarda dos seus bens
e responsabilidade perante terceiros,
pela ocorrência dos imprevistos mais
frequentes e o preço é factor de
decisão.

EXTRA

Valoriza uma protecção mais alargada
com uma boa relação custo/benefício.

TOTAL

Pretende ter uma elevada protecção
para os seus bens e família e dispor de
um serviço de assistência com valor
acrescido.

Vantagem:
Possibilidade de incluir vários bens seguros numa
mesma apólice beneficiando de descontos que podem
ir até 15%. Se optar pelo débito em conta, tem ainda
um desconto adicional de 2,5% no pagamento anual e
isenção de encargos no fraccionamento.

A informação constante deste site sobre o Seguro Casa não dispensa a consulta da informação
pré-contratual e contratual legalmente exigida.
Descubra tudo o que este seguro pode fazer por si.
O Seguro Casa está disponível em diferentes planos de protecção crescente, que podem ser
personalizados através da contratação de coberturas facultativas, com opção de existência ou não de
franquia.
Consulte os planos para saber quais as coberturas de cada um.
Níveis de Protecção:

Poderá comparar as coberturas que já estão incluídas nos planos analisando a tabela comparativa.
Para o auxiliar no valor do capital seguro poderá seguir a nossa sugestão para calcular o capital
do Edifício, Conteúdo e Sistemas de Microgeração de Energia.
Deve actualizar os capitais sempre que haja alguma alteração significativa no valor dos bens seguros.
Os Limites de Indemnização são:






Definidos por cobertura e diferentes entre os planos;
Determinados separadamente por bem seguro;
Definidos em percentagem do capital seguro ou dos prejuízos indemnizáveis, sujeitos a um valor
máximo, ou ainda, em valor absoluto;
Aplicados por sinistro e por anuidade.

O valor do Seguro Casa resulta da avaliação de um conjunto de características, quer em relação aos
bens a segurar e local de risco onde os mesmos se inserem, e também do nível de protecção pretendida.
Veja aqui alguns exemplos:
APARTAMENTO T2 EM LISBOA
BENS E CAPITAIS SEGUROS

BASE

EXTRA

TOTAL

Edificio: 90.000 €

71,25 €

86,81 €

118,56 €

Conteúdo: 25.000 €

33,89 €

62,11 €

118,56 €

Edificio + Conteúdo: 90.000 € + 25.000 €

92,73 €

119,63 €

126,20 €

Os valores apresentados referem-se a prémios totais anuais, válidos até 30-04-2013.

O Seguro Casa poderá ser pago anualmente ou fraccionadamente com periodicidade semestral,
trimestral ou mensal, conforme a modalidade de pagamento escolhida. O fraccionamento mensal só está
disponível quando o seguro for pago por débito em conta bancária.

NÃO SE ESQUEÇA:
Este seguro destina-se a clientes com casa própria, arrendada ou que arrendem a sua casa a terceiros.
Poupar no seguro:
Débito Direto: Ao pagar o seu seguro anualmente por débito em conta, vai beneficiar de um desconto
adicional de 2,5% no prémio total do seguro. Se preferir pagar de forma faseada, não paga mais por
isso.*
*exclui cobertura de Fenómenos Sísmicos.
Contratação conjunta Edifício + Conteúdo: Se proteger o recheio da casa e das paredes na mesma
apólice, vai poupar 5% no prémio total do seguro.
Junte os seguros de todas as suas casas numa única apólice: Poupe juntando todas as suas
habitações (a da cidade, a da praia, a do campo, etc) numa única apólice. Os descontos variam em

função do número de habitações e/ou respetivos recheios seguros na mesma apólice, podendo chegar
até aos 15% do Prémio total.
Meios de Prevenção e Proteção contra Intrusão:
A sua casa tem alarme ou portas de segurança? Se tiver estes ou outros meios de prevenção contra o
roubo, pode poupar até 30% no Prémio total do seguro de recheio
Se tiver sprinklers, extintores ou outros meios que o ajudem a prevenir ou a apagar um incêndio, também
vai poupar no Seguro Casa (até 10% de desconto no Prémio Total da cobertura base dos Conteúdos e
até 12,5% no Prémio total da cobertura base de Edifício).

