
O Protocolo foi renovado com produtos ainda mais atractivos. Aproveite as excelentes condições que tem 
ao seu dispor.

Produtos Base
Vida
Os seus filhos merecem o melhor, independentemente do que lhe
possa acontecer a si  ou ao seu cônjuge. Assegure-se de que o 
futuro deles estará financeiramente garantido.

Aproveite a excelente relação custo/benefício do Seguro Vida.

Capitais/Prémios Totais Mensais

Multirriscos Habitação
O  seu  lar  e  os  bens  que  ao  longo  do  tempo  adquiriu  são 
praticamente uma extensão de si e da sua família.

Consciente dessa importância, a Império Bonança disponibiliza-lhe 
um  seguro  de  multirriscos  habitação  em  condições  muito 
interessantes.

Produtos Complementares
Seguro Automóvel
Beneficie de um preço especial  pelo Protocolo e responda às 
suas exigências de segurança optando por um de entre vários 
Planos.

Para uma simulação do seu caso particular, envie-nos um e-mail 
para cmpd@caixaseguros.pt.

Acidentes de Trabalho – Empregada Doméstica
Não corra o risco de se tornar responsável pela indemnização 
por acidente com a sua empregada doméstica. 

Responda à obrigatoriedade legal por um custo muito reduzido.

Acidentes Pessoais
Uma  “solução  24  horas”  para  acidentes  quer  no  âmbito 
profissional, quer nos momentos de lazer.

Beneficie  de  uma  excelente  relação  custo/benefício  e  da 
possibilidade de inclusão do seu cônjuge.

Responsabilidade Civil Familiar
Garanta  a  indemnização  por  uma  eventual  responsabilidade 
que lhe seja imputada por incidentes originados a terceiros, por si 
ou pelo seu agregado familiar.

Esta informação não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida - GCP| Outubro 2011
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Oferta Renovada

Para mais informações  sobre qualquer produto do Protocolo, ou para aderir, envie-nos um e-mail para
 cmpd@caixaseguros.pt.
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