ESTE É O SEGURO QUE O VAI
AJUDAR A VENCER UMA DAS LUTAS
MAIS IMPORTANTES DA SUA VIDA
Direcionado para proteção em caso de doenças oncológicas, incluindo situações de cancro não invasivo (in-situ) e cancros
invasivos em estadios iniciais.

PROTEÇÃO PARA A DOENÇA DO SÉCULO!

Anualmente são diagnosticados 40 a 45 mil novos
casos de Cancro em Portugal.
Uma em cada três pessoas poderá desenvolver
cancro ao longo da sua Vida.

Entre 30 a 50% dos casos podiam ser prevenidos
se evitados fatores de risco.

As taxas de sobrevivência com qualidade de Vida
são elevadas, principalmente se detetado cedo.
TAXA DE SOBREVIVÊNCIA NOS 5 CANCROS MAIS FREQUENTES

87,6%
60,3%

32,2%

Mama Colo-retal

AS PESSOAS NÃO PRECISAM DE
UM SEGURO DE VIDA SÓ PORQUE
VÃO MORRER, PRECISAM DE UM
SEGURO PORQUE VÃO VIVER!

90,9%

15,7%

Próstata Estômago Pulmão

Fonte: Lancet - Global Survival Cancer - fevereiro 2018

O QUE É ESTE SEGURO?
É um Seguro de Vida que cobre as doenças oncológicas (mama, colo-retal, pulmão, estômago, próstata, entre outros), incluindo situações de cancro não
invasivo (ex.:in-situ), com poucas exclusões e com proteção em situações iniciais de cancro (ex.: próstata com estadio 1, mama).
APOIO
NA PREVENÇÃO
DO CANCRO

PROTEÇÃO

REFORÇADA

Consulta anual
de Medicina Geral e Familiar
na rede CUF.
Ajuda a prevenir e dá acesso
a exames a preços
convencionados na rede
CUF, para um check up mais
completo.

“Entre 30 a 50% dos
casos podiam ser
prevenidos se evitados
fatores de risco.”
Fonte: World Health Organization
- Cancer Prevention –
02/2018

Capital seguro para
proteção em caso de
Cancro invasivo 10 vezes
superior ao de morte.

PROTEÇÃO
QUANDO

PRECISA

FLEXIBILIDADE

APOIO E
ACOMPANHAMENTO
DO SEGURADO

Disponibilizada
percentagem do
capital seguro de
acordo com a
gravidade
em caso de
diagnóstico de
cancro invasivo.

O Segurado decide como
utilizar o capital (ex.:
adaptações na casa,
deslocações, contratação de
ajuda de terceiros, equilibrar
as contas, prótese capilar,...)

Informação ao segurado
quanto às instituições
hospitalares pertencentes à
rede de prestadores ADV a
preços convencionados!

“Em oito dos cancros mais
comuns, a taxa de
sobrevivência chega a ser
3 vezes superior quando a
doença é diagnosticada
em estadios iniciais.”

Deixamos nas suas mãos a
escolha de como pretende
enfrentar os maiores
desafios da Vida!

“Acesso a consultas e cirurgias
no SNS piorou nos últimos 3
anos. Entre 2014 e 2016, mais de
27 mil doentes ficaram em lista
de espera por uma cirurgia e
mais de 2600 morreram antes
de serem operados.”

+ Proteção adicional
para o cancro in-situ!

Fonte: The Guardian - Taxa de
sobrevivência com diagnóstico precoce 10/08/2015

Fonte: Público - Tempos de espera SNS 17/10/2017

ESTÁ PREPARADO FINANCEIRAMENTE PARA VENCER AS LUTAS IMPORTANTES DA SUA VIDA?
Teste genético determina se o perfil genético da paciente é mais adequado para um tratamento ou outro. Quatro em cada dez mulheres com cancro na mama "Her2"
poderiam evitar a quimioterapia e realizar terapias biológicas se fossem submetidas a um simples teste genético (Teste pode custar até 3 mil euros).
Para evitar os impactos sociais, os doentes submetidos a tratamento de quimioterapia optam por próteses capilares que
podem custar até mil euros! Os impactos da doença vão para além do tratamento... levantam muitas questões sociais!

QUAIS AS PROTEÇÕES DISPONÍVEIS?
3 OPÇÕES DE ACORDO COM A IDADE DE SUBSCRIÇÃO E PROTEÇÃO FINANCEIRA PRETENDIDA.

CAPITAL
SEGURO

(por cobertura)

BASE

MAIS

CANCRO
NÃO INVASIVO

5.000 €

7.500 €

10.000 €

CANCRO INVASIVO

50.000 €

75.000 €

100.000 €

5.000 €

7.500 €

10.000 €

MORTE

TOP

X10

ACESSO DE ACORDO COM A IDADE NA SUBSCRIÇÃO
DOS 18 ATÉ AOS 55 ANOS
SUBSCRIÇÃO ATRAVÉS DE TELE-ENTREVISTA
POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE
CÓMODO E RÁPIDO

ATÉ 60 ANOS
ATÉ 65 ANOS

PERMANÊNCIA
ATÉ AOS 75
ANOS!

COMO FUNCIONA EM CASO DE DIAGNÓSTICO DE CANCRO?
A PROTEÇÃO PAGA UMA PERCENTAGEM DO CAPITAL SEGURO DE ACORDO COM A GRAVIDADE DA SITUAÇÃO.
VALOR MÁXIMO DE INDEMNIZAÇÃO POR ESTADIO
Cancro
Não-Invasivo (1)

In-situ

10% do Capital Seguro (capital adicional)

Estadio I
Cancro Invasivo
(diversos
estadios) (2)

Estadio II
Estadio III e IV

25% do Capital Seguro inicial
50% do Capital Seguro inicial
100% do Capital Seguro inicial

NÃO É PRECISO AGUARDAR PELA ATRIBUIÇÃO
DE UM GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE.
BASTA O DIAGNÓSTICO DE CANCRO !

(1) Cancro Não Invasivo: apenas poderá dar origem a um
pagamento, não diminuindo o valor do Capital Seguro.

(2) Cancro Invasivo: se o mesmo cancro se repetir, só haverá
lugar a pagamento se a doença corresponder a um estadio superior
ao que originou o pagamento anterior. Se for diagnosticado um cancro
distinto, pagar-se-á o valor correspondente ao estadio da doença.
Em ambos os casos, até ao limite máximo do total do Capital
Seguro.
(1) (2) Sujeito a período de carência em função da idade atuarial

da Pessoa Segura à data da subscrição (90 dias para quem
subscrever até aos 55 anos e 180 dias para as restantes situações).

A PROTEÇÃO NÃO TERMINA COM O SINISTRO
A apólice pode cobrir mais de um caso de doença oncológica, não sendo anulada aquando do pagamento de um sinistro
(exceto quando esgota o capital) - Proteção contínua. Em caso de sinistro, é garantida uma resposta em 48 horas.
O CLIENTE TEM TOTAL LIBERDADE PARA UTILIZAR O CAPITAL COMO E ONDE QUISER
Apoio financeiro para a família, equilibrar as contas, reduzir o horário de trabalho, contratar apoio de terceiros, viajar ou
concretizar um sonho, suporte a custos indiretos com a doença, entre outros
(ex.: tratamentos estéticos, assessórios, deslocações, adaptação ao lar).

MAIS DO QUE DISPONIBILIZAR UM CAPITAL, AJUDAMOS A SEGUIR COM A SUA VIDA APÓS UM DIAGNÓSTICO DE
CANCRO!

As doenças oncológicas colocam a Vida em perspetiva.
O seguro de Vida ajuda a vencer as lutas importantes na vida e não desistir
de nenhum dos seus objetivos.

www.giant.pt
A GIANT Seguros é um agente de seguros devidamente inscrito na ASF, verificável em www.asf.com.pt para os ramos vida e não vida. Todas as
informações aqui presentes não dispensam a consulta de informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.

