


Seguro Proteção 
Rendimento 

Ha um seguro especialmente concebido 
para todos os trabalhadores 
independentes, profissionais liberais ou por 
conta de outrem, que ten ham 
remunera�oes variaveis. 

Se ficar doente ou tiver um acidente, como 
vai pagar as suas contas e cuidar da sua 
famflia? A EXS tern o Segura Proteção 
Rendimento que entra em a�ao quando 
mais necessita. Este seguro de protec�ao 
especffico garante a sua remunera�ao, ate 
24 meses, quando fica impedido de 
trabalhar por doen�a ou acidente. 

0 Segura Proteção Rendimento 
disponibiliza o Plano Base e o Plano PLUS, 
para que possa escolher as coberturas e 
capita is que necessita para a sua prote�ao. 



A quern se dirige o SEGURO PROTEÇÃO RENDIMENTO? 

Esta solu�ao destina-se a clientes que tern profissoes com rendimentos variaveis, sejam empresarios em nome 
individual, sejam trabalhadores por conta de outrem. Se e o seu caso deve investir num seguro preparado para 

si. Exemplos de profissoes que se enquadram no Segura Proteção Rendimento:

0 Advogados; 

0 Consultores; 

0 Profissionais de SaUde; 

0 Arquitectos; 

0 Gerentes e Administradores; 

0 E outros profissionais com 
rendimento variavel; 

0 Auditores; 

0 Not.3rios; 
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O Seguro Protção Rendimento 
está consigo QUANDO MAIS PRECISA

A protec�ao dos nossos clientes ea razao do nosso 
trabalho. Os acidentes podem acontecer a qualquer 
momenta, inclusive quando esta a trabalhar. Da 
mesma forma, um problema de saude pode impedi-lo 
de exercer a sua atividade. 

Os nossos consultores sabem como e importante estar 
apto profissionalmente. Nesse sentido, procuramos 
junto das seguradoras que representamos a melhor 
solu�ao do mercado. Colocamos ao seu dispor as 
melhores propostas obtidas junto de 24 parceiros, para 
que encontre uma cobertura inovadora e com ampla 
cobertura para todos os cenarios. 

Ja imaginou quanto pode poupar ao subscrever o 
Segura Proteção Rendimento? O investimento neste 
seguro ea melhor forma de assegurar a sua 
remunera�ao, prevenindo-se contra as consequencias 
de eventuais acidentes ou problemas de saude. E, 
dependendo do piano que escolha, sao varias a 
situa�oes em que o Seguro Proteção Rendimento 
poderá estar presente para cuidar de si e da sua 
família.



Conhe�a alguns dos 
BENEFICIOS DESTE PLANO 

0 SEGURO PROTEÇÃO RENDIMENTO PROTEGE O SEU RENDIMENTO NA ALTURA EM QUE MAIS PRECISA. PE(A UMA 
SIMULA(AO A EXS E VEJA COMO UM PLANO EXCLUSIVO PODE CORRESPONDER AS SUAS EXPECTATIVAS. 

e 

Garante o rendimento mensal ate dois a nos, 
em situa�oes de incapacidade temporaria por 
acidente ou doen�a; 

Prote�ao a sua remunera�ao em ambos os 
casos; 

O seguro pode contemplar a condu�ao de 
vefculos de duas ou mais rodas ou a pratica 
desportiva amadora e as complica�oes que 
possam surgir nestas situa�oes; 

lndemniza�oes em caso de morte 
ou invalidez permanente provocada por 
acidente 

Pronto a atuar, o Segura Proteção 
Rendimento vigora 24 horas por dia, 365 
dias por ano, em qualquer parte do mundo; 

e Terrorismo, risco nuclear, bio16gico OU qufmico. 
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