Viva
Lar
Garanta o valor
do seu património
e do seu descanso.

preserving people

Viva
Lar
O seguro Multirriscos que protege
o seu património.

GARANTIAS
Com amplas coberturas, o VIVALAR protege
património da família. Beneficie também do serviço
de assistência ao lar 24H/dia, que oferece soluções
para todos os problemas domésticos.
GARANTIAS E COBERTURAS
O VIVALAR oferece um conjunto alargado de 30
coberturas base, garantindo-lhe uma proteção ampla
e eficaz. Como opção, poderá contratar as coberturas
complementares de Riscos Elétricos (para o recheio)
e de Fenómenos Sísmicos.
Consulte a nossa lista de coberturas e os respetivos
limites, estabelecidos nas Condições Gerais
e Especiais.
ACTUALIZAÇÃO DE VALORES
Os capitais a segurar, fixados pelo Tomador
de Seguro, são automaticamente atualizados
no vencimento anual, de acordo com as variações
do índice publicado pela ASF, de modo a evitar
a desvalorização do seu seguro.

VANTAGENS
> Sempre que existirem meios de proteção contra
roubo (alarme, porta blindada ou se trate de um
condomínio fechado), será aplicado um desconto,
sobre o prémio do recheio da habitação;
> O prémio pode ser fracionado e o pagamento
efectuado por desconto bancário;
> As despesas em que o segurado incorra com
o salvamento dos bens seguros, para minimizar
as consequências de um sinistro coberto, serão
reembolsadas;
> Assistência Familiar - Em caso de sinistro basta ligar
para a linha de apoio permanente, disponível
24 horas por dia e 365 dias por ano.

Bastam 5 minutos para destruir a sua casa.
Um fogo, uma explosão, uma inundação... fazem
perder bens e recordações. Mas num minuto pode
salvaguardar tudo isso.

Com o Viva Lar a sua casa
está segura.

COBERTURAS BASE
> Incêndio, Raio e Explosão
> Tempestades
> Inundações
> Danos por água
> Furto ou Roubo
> Responsabilidade Civil (Proprietário e/ou inquilino
ou Ocupante)
> Demolição e Remoção de Escombros
> Queda de Aeronaves
> Choque ou Impacto de Veículos Terrestres
e Objetos Sólidos
> Derrame Acidental de Óleos
> Quebra de Vidros, Espelhos e Louça Sanitária
> Quebra ou Queda de Antenas
> Quebra ou Queda de Painéis Solares
> Privação Temporária (Conteúdos)
> Jardim, Árvores e Plantas
> Perda de Rendas (Edifícios)
> Danos em Bens do Senhorio (Conteúdos/inquilino)
> Mudança Temporária (Conteúdos)
> Assistência Familiar
> Morte do Segurado ou do Cônjuge (Conteúdos)
> Aluimento de Terras
> Greves, Tumultos e Alterações da Ordem Pública
> Atos de Vandalismo, Maliciosos ou de Sabotagem
> Riscos Eléctricos (Edifícios)
> Despesas de Salvamento (Conteúdos)
> Queda Acidental de Árvores
> Danos Estéticos (Edifícios)
> Agressão fora do domicílio (Conteúdos)
> Danos em bens de Empregados Domésticos
(Conteúdos)
> Deterioração de Bens Refrigerados (Conteúdos)
COBERTURAS BASE
> Fenómenos Sísmicos
> Riscos Elétricos (Conteúdos)

Este folheto é um resumo promocional das condições do VivaLar –
contrato de seguro comercializado pela Una Seguros S.A.
Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual
legalmente exigida.
Para mais informações contacte o seu agente ou visite-nos em
www.unaseguros.pt
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