
O Vida Crédito APRIL é um novo conceito de seguro de vida 
de proteção ao crédito à habitação, com a vantagem de 
aconselhamento médico para toda a família, através
do acesso ao portal médico MY APRIL CARE.

VIDA CRÉDITO APRIL
UmA PROTeçãO gLObAL 
COm POUPAnçA ImeDIATA

2 OPÇÕES

SERVIÇOS MÉDICOS

ELEGIBILIDADE

FORMALIDADES
MÉDICAS

›  ITP:  Morte + Invalidez Total e Permanente (> 65% de incapacidade) 
›  IAD: Morte + Invalidez Absoluta e Definitiva

› OFERTA SERVIÇO MY APRIL CARE
Suporte Médico online com 2 funcionalidade disponíveis 24h/365 dias/ano
em qualquer parte do mundo e para toda a família:

› Pergunte ao Médico
› Segunda Opinião Médica

› Idade: 18-64 anos (inclusive)
› Residência habitual em Portugal
› Número de identificação fiscal Português
› Ser titular ou estar a estabelecer um crédito hipotecário com capital em dívida  > 15.000€

› Sem formalidades médicas para capitais < a 250.000€ e 45 anos

Coberturas válidas para acidente e doença

www.myaprilcare.pt

(exceto quando sejam identificadas pré-existências no questionário de adesão)

Não são aceites fiadores ou avalistas na qualidade de Pessoas Seguras

SERVIÇO

CONDIÇÕES

GARANtIA

tERMO

› Falecimento ou Invalidez de uma das Pessoas Seguras
› Termo do contrato de crédito associado
› Morte: 85º aniversário
› Invalidez Total e Permanente/ Invalidez Absoluta e Definitiva: 70º aniversário

BENEFICIÁRIOS › Entidade Financeira na qualidade de Beneficiário Irrevogável

CAPItAL SEGURO
INDEMNIZÁVEL

PRÉMIOS

› Pagamento do montante em dívida do contrato de financiamento, existente à data do falecimento
ou constatação da invalidez de acordo com a percentagem de cobertura selecionada.

› Fracionamento
Mensal/Trimestral/Semestral/Anual
Sem encargos adicionais

› Modalidade de Pagamento
Débito direto: dia 2 ou dia 17

› Sem custos de emissão

Mudar a imagem dos seguros.



nOVO SegURO VIDA CRÉDITO APRIL
Mantemos a ambição de continuar a ser “A ESCOLHA CERTA” dos Clientes
e Parceiros no seguro de vida associado ao crédito habitação, por isso criámos 
uma nova oferta que pretende ser mais vantajosa e competitiva.

Mudar a imagem dos seguros.
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O qUE MUDOU?

› MAIOR COMPEtItIVIDADE

Redução da tarifa visando ser mais competitivos
nos melhores riscos
Evolução reduzida da projeção de prémios ao longo da
duração do contrato
Maior Fidelização de Clientes – Qualidade na subscrição
e melhor preço

› Uma nova e mais abrangente definição
   DE INVALIDEZ

Alteração do nome de Invalidez Definitiva para a
Profissão ou Atividade Compatível para Invalidez 
Total e Permanente
Grau de desvalorização > 65% (em vez
dos anteriores 66%)

› Um simUlador mais ágil

Redução da listagem de profissões para 16
classes profissionais
Projeção de Prémios com inclusão do capital 
em dívida

› CRItÉRIOS MAIS FLExíVEIS E FORMALIDADES

   MÉDICAS MAIS OBjEtIVAS

Sem limites mínimos e máximos de prazo do contrato de 
financiamento
Sem períodos de carência
Novo Questionário de Adesão mais específico para apurar
de forma mais imediata os critérios de agravamento
Formalidades médicas para capitais > 250.000€ e 45 anos
Sem desconto automático para não fumadores

UM SEGURO DE VIDA PARA UtILIZAR tODOS OS DIAS

VANtAGENS DO PRODUtO

O que é o MY APRIL CARE?

É o portal onde pode obter conselhos médicos 
através das funcionalidades PERGUNTE AO 
MÉDICO e da SEGUNDA OPINIÃO MÉDICA.

Como posso subscrever?

O portal MY APRIL CARE está acessível
exclusivamente a clientes da Protecção Hipotecária
da APRIL. Se já é cliente, active a sua conta e
submeta a sua questão à equipa médica
MY APRIL CARE.

Quem irá responder-me?

Qualquer pergunta que submeta no portal MY
APRIL CARE será respondida pela equipa médica
MY APRIL CARE. Na SEGUNDA OPINIÃO
MÉDICA irá obter um diagnóstico de um hospital de
topo dos EUA.

Tem alguma pergunta na área da saúde 
ou do bem-estar?

Obtenha uma resposta

Obtenha uma segunda opinião

Foi-lhe diagnosticada uma situação grave 
de saúde?

Login

Portugal

uma empresa da APRIL Internacional

Registo Ajuda Contactos FAQ´s English Português

Redução dos
encagos associados
à sua habitação

Apoio personalizado
na transferência
do seguro

Serviços médicos
24 Horas por dia
em myaprilcare.pt


