




MetLife no Mundo

• Desde 1868, com cerca de 150 anos de história 

• Companhia Mais Admirada do Mundo 
(no segmento de seguros de vida e de saúde, pela revista Fortune)

• Companhia líder em Previdência Privada

• 42ª Melhor Empresa no Mundo
(Ranking Fortune das 500 Melhores Empresas)

• 100 Milhões de Clientes

Resultados Financeiros de 2016:

• $70,01 Mil Milhões de Receitas

• 898 Mil Milhões de Activos
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METLIFE NOMEADA SEGURADORA 
 “MAIS ADMIRADA NO MUNDO” PELA REVISTA FORTUNE 

 
NOVA IORQUE, 20 de Fevereiro de 2015 – MetLife, Inc. (NYSE: MET) ocupa o 1º lugar na 
lista da revista Fortune das “Empresas Mais Admiradas no Mundo”, no sector segurador de vida 
e saúde. A MetLife subiu do 2º lugar em 2014 e do 5º lugar em 2013.  
 
A lista das “Empresas Mais Admiradas do Mundo” é uma importante marca na reputação das 
empresas. Para compilar os rankings, a Fortune mede a reputação e a performance corporativas 
de acordo com 9 atributos-chave: inovação, gestão de pessoas, utilização de activos corporativos, 
responsabilidade social, qualidade da gestão, solidez financeira, investimento a longo prazo, 
qualidade dos produtos e serviços e competitividade global. O inquérito foi realizado em 
Novembro e Dezembro de 2014 a mais de 4.000 gestores, directores e analistas financeiros.  
 
“Ser nomeada Número 1 no nosso sector na lista da Fortune das “Empresas Mais Admiradas” é o 
reconhecimento do posicionamento da MetLife como companhia global líder em seguros de vida 
e benefícios a empregados”, afirmou Steve A. Kandarian, Chairman, Presidente e CEO da 
MetLife. “Este reconhecimento pertence aos 65.000 colaboradores da MetLife por toda a sua 
contribuição e o valor que aportam aos nossos clientes e shareholders.” 
 
Informação adicional sobre os rankings está disponível no website da revista Fortune: 
http://fortune.com/worlds-most-admired-companies/. 
 
A MetLife tem demonstrado conquistas similares em rankings relativos à responsabilidade social 
e corporativa (RSC). Depois do relatório mais recente de RSC, publicado em Setembro de 2014, 
a companhia subiu do 10º para o 2º lugar no ranking da Bloomberg de performance ambiental, 
social e de gestão.  
 
Sobre a MetLife 
MetLife, Inc. (NYSE: MET), através das suas subsidiárias e filiais (“MetLife”), é uma das 
maiores seguradoras no mundo. Fundada em 1868, a MetLife é uma empresa global de seguros 
de vida, benefícios a empregados e de gestão de activos. Servindo aproximadamente 100 milhões 
de clientes, a MetLife tem operações nem cerca de 50 países e ocupa posições de líder de 
mercado nos Estados Unidos da América, Japão, América Latina, Ásia, Europa e Médio Oriente.  
 
Para mais informação, visite www.metlife.com 

http://fortune.com/worlds-most-admired-companies/
http://www.metlife.com/




Empresas que confiam na MetLife 
A.C. NIELSEN       MCDONALDS 
ALCANTARA REFINARIAS DE AÇUCAR  MOBIL 
AMORIM & IRMÃOS      OIKOS CONSTRUÇÕES 
AVELEDA        PÁGINAS AMARELAS 
BP PORTUGUESA      PRÉ-NATAL 
BARBOSA & ALMEIDA     RICHARD ELLIS 
BENTO PEDROSO CONSTRUÇÕES   SAPROGAL 
BRISTOL MYERS SQUIBB    SCOTT PAPER 
CASINO DO ESTORIL     SINDICATO IND. MÉDICOS 
CIMPOR        SOGRAPE 
CINCA        SPAL 
COLGATE        TAP AIR PORTUGAL 
DOCAPESCA       VODAFONE 
DUN & BRADSTREET     TINTAS ROBBIALAC 
E.N.V.C.        TV GUIA 
GRUPO RAR       UNICRE 
SALVADOR CAETANO     KODAK 
IBEROMOLDES       VERBO 
JERÓNIMO MARTINS     LEGO 











http://sicnoticias.sapo.pt/especiais/oe2013/2012-10-17-relatorio-do-orcamento-do-estado-preve-que-pensoes-se-esgotem-a-partir-de-2020

ORÇAMENTO DO ESTADO 2013!
11:41 17.10.2012!

Relatório do Orçamento do Estado prevê 
que pensões se esgotem a partir de 2020!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Neste processo, fica garantida a transição do pessoal e a integração  do património 
destas caixas para o Instituto da Segurança Social

Um relatório do Orçamento do Estado prevê que as pensões se esgotem a 
partir de 2020, caso não sejam adotados outras medidas estruturais. As 
conclusões deste documento falam da bancarrota do sistema de previdência 
10 anos antes do previsto. A justificação está na diminuição das receitas 
contributivas e no aumento da despesa com prestações sociais. 
!
O Governo entregou segunda-feira na Assembleia da República a proposta de 
Orçamento do Estado para 2013, em que se compromete a um défice inferior a 4,5% 
do Produto Interno Bruto (PIB).  

Para atingir esse objetivo, o OE2013 prevê medidas de consolidação orçamental  que 
ultrapassam os 5.300 milhões de euros: 1.027 milhões através de cortes  na despesa, 
4.312 milhões através de aumentos na receita. No caso da despesa, os 'novos' cortes 
ascendem a 2.699 milhões, mas são contrabalançados por 1.674 milhões ligados à 
reposição dos subsídios a funcionários públicos e pensionistas.  

 Eis as principais medidas e o seu impacto em euros:

Aumento de receitas!

- aumento de impostos sobre o rendimento: 3.025 milhões !

- aumento de outros impostos: 685 milhões !

Subida de impostos sobre o consumo (tabaco, combustíveis, etc.) soma-se  o 
aumento do IMI (mesmo não tendo sido abolida a cláusula de salvaguarda,  a 
receita deste imposto crescerá 340 milhões de euros). Também há a 
considerar  o imposto de selo (agravado por várias formas, desde uma nova 
taxa sobre  transações financeiras à tributação reforçada dos prémios de jogos 
de azar).!

- aumento das contribuições sociais: 143 milhões !

- efeito da reposição de subsídios: 373 milhões !

A reposição de subsídios a pensionistas e funcionários públicos tem  o efeito 
marginal de, ao aumentar-lhes o rendimento coletável, aumentar  o IRS e as 
contribuições para a Segurança Social que lhes são cobradas.  !

Corte nas despesas!

- redução nos gastos com pessoal: 727 milhões  !

- corte nas prestações sociais: 1.224 milhões !

É esta a principal fatia dos cortes nas despesas.  
Inclui os novos cortes às pensões de reforma (421 milhões de euros); 
os cortes nos subsídios de  desemprego, doença e morte (621 milhões); e as 
poupanças obtidas através  da nova política do medicamento (146 milhões). !

- cortes nos consumos intermédios, subsídios e investimentos: 750 milhões!

O Governo promete poupar nos encargos com as parcerias público-privadas  
(250 milhões de euros), nas transferências para as fundações (40 milhões),  
nas indemnizações compensatórias (49 milhões) e no investimento em 
empresas  públicas (241 milhões). !

Com Lusa

http://sicnoticias.sapo.pt/especiais/oe2013/2012-10-17-relatorio-do-orcamento-do-estado-preve-que-pensoes-se-esgotem-a-partir-de-2020
http://sicnoticias.sapo.pt/especiais/oe2013


Fernando Alexandre, um dos responsáveis do estudo, disse esta terça-
feira em Lisboa, na conferência da Associação Portuguesa de Seguros, 
que "algumas pessoas vão passar a ganhar pouco mais de metade do 
seu ordenado quando se reformarem e os portugueses ainda não se 
aperceberam disso". 

O professor catedrático da Universidade do Minho alertava para o 
facto de, depois da reforma de 2007 da Segurança Social, promovida 
pelo então ministro Vieira da Silva, uma franja dos futuros reformados 
portugueses, que anda actualmente nos 30 a 40 anos de idade, verá o 
seu rendimento baixar para 60 por cento. 

Fernando Alexandre adiantou que muito "provavelmente" dentro de 
um a dois anos os portugueses "vão perceber o que lhes está a 
acontecer" e vão começar a poupar e a "exigir um sistema de 
capitalização" para as suas reformas. 

"O fim o Estado social é uma inevitabilidade", disse o professor 
catedrático. 

O estudo sobre poupança indica também que 20 por cento das famílias 
portuguesas com maior rendimento representam 90 por cento da 
poupança em Portugal. 

Fernando Alexandre refere que "existe um grupo enorme de famílias 
em Portugal que não poupa" e acrescenta que isso acontece nos 
indivíduos "com formação superior e na casa dos 30 anos de idade".

As reformas de muitos portugueses passarão a ser 60 
por cento do seu salário num futuro próximo, refere um 
estudo sobre poupança divulgado esta terça-feira pela 
Associação Portuguesa de Seguradores.

Professor universitário diz que o Estado Social vai acabar

Reformas dos portugueses passarão a ser 
60% do seu salário no futuro próximo 
!
Publicado em 2011-11-15 

http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=2124440&page=-1

http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=2124440&page=-1


Por que deve fazer um complemento de reforma 
31 Outubro 2013, 00:09 por Raquel Godinho | rgodinho@negocios.pt

Quebra de rendimentos que chegará com o final da vida activa deve ser 
preparada o mais cedo possível. !
Acabou de entrar para o mercado trabalho? Então, este é o momento ideal para começar a preparar 
a reforma. Conscientes de que o valor da reforma garantida pelo Estado será cada vez mais baixo, 
os portugueses devem ter a preocupação de amealhar para garantir uma boa qualidade de vida 
quando terminarem a vida activa. Quanto mais cedo começar, menor será o esforço

Os portugueses devem preparar um complemento de reforma "porque existirá uma quebra do 
rendimento disponível na altura da reforma, pois o Estado apenas cobre uma parte do salário que é 
auferido (e, ainda assim, se forem mantidos os pressupostos actuais)", explica Rui Castro Pacheco. 
O subdirector de investimentos do Banco Best lembra ainda que "poupar para a reforma tem como 
objectivo compensar, pelo menos parcialmente, esta diferença". 
 
O sistema de pensões português sofreu uma grande alteração em 2007, ano em que entrou em 
vigor a nova Lei de bases da Segurança Social. A fórmula de cálculo da pensão foi uma das 
principais alterações introduzidas. Para o cálculo da pensão passou a contar toda a carreira 
contributiva, em vez dos dez melhores anos dos últimos 15. Além disso, foi introduzido um factor de 
sustentabilidade indexado à esperança média de vida, sendo que se esta aumenta, o valor da 
pensão cai. 
 
Estas mudanças justificam que o valor a receber da Segurança Social represente uma percentagem 
cada vez menor do último salário, que é designada de taxa de substituição. Um estudo da OCDE 
sobre pensões, relativo a 2011, revelava que a taxa líquida de substituição em Portugal é de 65,5% 
para um salário médio e tenderá a baixar com as alterações introduzidas. 
 
Esta realidade realça a importância de definir um complemento para a reforma que compense a 
quebra de rendimentos que vai registar quando terminar a sua vida activa. Fazê-lo perto da idade da 
reforma pode representar um esforço significativo e revelar-se insuficiente, dado o aumento da 
esperança média de vida. 
 
Um jovem de 25 anos do sexo masculino, que tenha começado a descontar em 2009, com um 
rendimento mensal líquido de 600 euros, receberá da Segurança Social o equivalente a 53,3% do 
último salário, segundo uma simulação efectuada no "site" da Optimize, que pressupõe uma 
actualização anual de 1,5% do salário. Alguém com 40 anos e um vencimento líquido de 2.000 
euros vai receber 65% do último salário

http://www.jornaldenegocios.pt/especiais/poupanca/detalhe/por_que_deve_fazer_um_complemento_de_reforma.html

mailto:rgodinho@negocios.pt
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/seguranca_social.html
http://www.jornaldenegocios.pt/especiais/poupanca/detalhe/por_que_deve_fazer_um_complemento_de_reforma.html


O primeiro-ministro defendeu este domingo que os reformados que recebem pensões mais elevadas devem ser 
chamados a contribuir mais que os restantes para o esforço colectivo porque estão a receber mais do que descontaram. 

Pedro Passos Coelho defendeu esta teoria duas vezes, em locais diferentes. Primeiro, de manhã, em Penela, onde 
visitou um hotel, depois ao início da tarde, em Ourém, no discurso de encerramento do XXII congresso da Juventude 
Social-Democrata. 

“Queixam-se de lhes estarmos a pedir um esforço muito grande e dizem que estão apenas a receber o que descontaram” 
ao longo da sua vida de trabalho”, afirmou o primeiro-ministro, para a seguir contrariar tal teoria. “Não é verdade. 
Descontaram para ter reformas, mas não aquelas reformas” que hoje recebem, vincou o chefe do Governo. 

Estão, na verdade, realçou ainda, “a receber mais do que descontaram”. E as suas reformas são pagas por quem está 
hoje a trabalhar e que, quando chegar a sua vez de ser pensionista, terá reformas mais baixas do que os níveis de hoje. 
Os contribuintes de hoje terão reformas de acordo com a sua carreira contributiva." 

Por isso, é “justo que aqueles que não descontaram na proporção que estão a receber e que têm pensões muito 
elevadas” sejam chamados a fazer um “contributo especial” numa altura de “dificuldades” como a actual. Apesar de 
nunca mencionar o assunto, Passos Coelho dava uma resposta indirecta ao facto de o Presidente da República tencionar 
enviar para o Tribunal Constitucional, pedindo a fiscalização sucessiva do Orçamento do Estado por causa de normas 
como a da tributação especial das reformas. Cavaco Silva irá, no entanto, promulgar o documento. 

Perante os “jotas” do PSD, o primeiro-ministro voltou a falar no assunto, argumentando com a necessidade de fazer uma 
redistribuição equitativa – dos recursos e dos sacrifícios. 

“Por que é que 87% dos pensionistas não foram afectados” pelos cortes nas pensões, perguntou Pedro Passos Coelho. 
“Porque têm pensões inferiores a 600 euros, muitos deles fora do regime contributivo, quer dizer, nunca descontaram e 
têm que ser o Estado e os contribuintes de hoje a poder dar-lhes o mínimo para poderem viver com o mínimo de 
dignidade”, apontou o primeiro-ministro. Uma “responsabilidade intergeracional “ que é “indispensável na reforma do 
Estado. O que está em causa é gastar menos e gastar melhor”, acrescentou. 

“Mas há 5% dos pensionistas, que são mais de metade do regime público, que recebem em média muito mais do que o 
dobro e na sua maioria não descontaram na proporção do que recebem hoje”, criticou o primeiro-ministro perguntando: “É 
isto justo? Querem encontrar na Constituição uma desculpa para perpetuar esta injustiça?” 

Mais: “Onde estavam essas personalidades tão preocupadas com as suas pensões quando o sistema mostrou esta 
iniquidade e desigualdade que fere a sensibilidade social?” Passos Coelho defendeu depois a necessidade de um 
“Estado mais justo que redistribua melhor não a pobreza mas a riqueza que o país é capaz de criar”.

Passos diz que pensionistas "estão a receber mais do que descontaram"!
MARIA LOPES 16/12/2012 - 14:38

Primeiro-ministro afirma que algumas pensões “não correspondem ao valor dos descontos que essas pessoas fizeram”.

http://www.publico.pt/autor/maria-lopes






http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=599094

Daqui a 10 anos metade da população portuguesa 
vai ter cancro - Sobrinho Simões

Sobrinho Simões disse ainda que "a saúde tem condições 
excecionais para reter em Portugal os investigadores", por 
considerar que "no domínio da investigação em saúde e em 
cancro, há condições tão boas para oferecer aos investigadores 
como qualquer país europeu da nossa dimensão".!
A nova associação "vai funcionar a partir do próximo ano, com a 
criação de um `site`, a realização de reuniões regulares, 
levantamentos nacionais sobre o que existe e, depois, com a 
apresentação de propostas para começar a funcionar de maneira 
mais integrada com a Europa e entre nós", afirmou Leonor David, 
investigadora do IPATIMUP, que preside à comissão instaladora da 
associação.!
A estrutura pretende, concretamente, desempenhar um papel 
central na articulação, nacional e internacional, das atividades de 
investigação em cancro, agregando quem trabalha nesta área 
independentemente da sua formação disciplinar e profissional.!
Para além de constituir um ponto de encontro para os 
investigadores, a associação vai contribuir para o conhecimento e 
divulgação da investigação feita em Portugal, criando as condições 
para que a população e as agências públicas de financiamento 
científico e de prestação de cuidados de saúde, incorporem a 
necessidade de ter em Portugal investigação científica que informe 
as decisões políticas e assegure a difusão do conhecimento.!
Diário Digital com Lusa

«A indústria farmacêutica sabe também que isto é uma área extraordinária 
do ponto de vista económico, porque se metade da população tem cancro e 
se os tratamentos não são baratos isso é um estímulo para eles. Portanto, 
eu acredito que vai haver dinheiro. Estou com medo, mas acredito», 
acrescentou o diretor do Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da 
Universidade do Porto (IPATIMUP).!
Sobrinho Simões falava aos jornalistas no âmbito de um simpósio de 
lançamento da Associação Portuguesa de Investigação em Cancro, afiliada 
à congénere europeia (EACR -- European Association for Cancer 
Research).!
Esta associação pretende "ocupar um espaço que estranhamente continua 
vazio em Portugal", o da coordenação da investigação multidisciplinar em 
cancro (Portugal é dos raros países europeus sem qualquer estrutura deste 
tipo).!
No entanto, apesar de ser "a coisa mais importante que aconteceu em 
Portugal nos últimos anos em termos de investigação em cancro", Sobrinho 
Simões receia que "[a nova associação] não funcione".!
"Nós, em Portugal, somos muito bons a fazer os eventos e depois não 
somos tão bons a manter e a sustentar. É um dia muito feliz, mas é uma 
responsabilidade horrorosa", admitiu o investigador, um dos responsáveis 
pela criação da nova associação.!
"O nosso objetivo é que Portugal passe a ser um nó nas redes de 
investigação e tratamento, mas para isso é preciso que os dois mundos, 
que costumam estar separados, o da investigação fundamental e o da 
clínica, passem a trabalhar em conjunto", sustentou

O investigador Sobrinho Simões disse hoje que «daqui a 10 anos um em 
cada dois portugueses» terá pelo menos um cancro, o que o leva a 
acreditar que «não vai faltar dinheiro para a investigação nesta área».!

http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=599094


INDICADORES DE MERCADO 
 
 

x Depois da Grécia, Portugal é o país da União Europeia que menos gasta com seguros de 
vida sendo, no entanto, o que tem menor esperança de vida à nascença. (Fonte: OMS, 
Saúde para todos). 

x Endividamente crescente (aumento significativo) 
x Segurança Social – Portugal é o pais da Europa com a maior média de acidentes de 

viação e trabalho. 
x As doenças cardiovasculares provocam 115 mortos por dia. 
x Entre os 30 e os 60 anos a probabilidade de sofrer algum tipo de incapacidade com uma 

duração superior a 30 dias é 6 vezes maior que a de morrer. 
 
 

 

 

 

 



Acidentes de viação 

 

1.228.556 

Acidentes nas estradas portuguesas nos últimos 25 anos 

 

57.433 mortos 

1.432.086 feridos 

 

5.728.344 

Pessoas directa ou indirectamente afectadas por estes acidentes 

57% da população portuguesa 

 



TAXAS DE MORTALIDADE 

 

Mortalidade por Doença Cerebrovascular 

Valores Absolutos 

 

ANO H M 
2010 9.110 11.885 

 

Mortalidade por Doença Cardiovascular 

Valores Absolutos 

 

ANO H M 
2010 4.914 4.104 

Fonte: Fundação Portuguesa de Cardiologia 



TAXAS DE MORTALIDADE 

 

Mortalidade por todas as causas de Morte 

Valores Absolutos 

 

ANO H M 
2010 55.023 50.341 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fundação Portuguesa de Cardiologia 



- Causas de Perdas de Rendimentos

Todos os dias, famílias portuguesas
sofrem perdas económicas e humanas
por causa de:

• Acidentes Domésticos e de Lazer

• Acidentes de Trabalho

• Doenças Graves

7x Mais Provável 





Poupança 

 
Protecção dos rendimentos 

Mais de 70% dos salários das pessoas são gastos em bens de primeira necessidade. 

 
Um imprevisto pode deitar tudo a perder 

 

       Poupança 

       Em 1990 o endividamento das familias portuguesas era de 20%  

       do seu rendimento disponível. Em 2005 foi de 117%. 

       Poupar: algo especialmente dificíl na sociedade actual. 

 

 

 



Ensino 
 
Custos de um bom ensino para os seus filhos 

 

Ensino Secundário 
  Público – 4.800 Euros 
  Privado – 14.500 Euros 
 
Ensino Superior (só livros e propinas) 
  Público – 3.000 Euros 
  Privado – 12.500 Euros 
 







O que representa a Segurança Social para si?
Porque desconta para o sistema?

Porquê a Previdência Privada



O que pode acontecer hoje para 
Perder os seus Rendimentos?

Porquê a Previdência Privada



Missão: Providenciar   Qualidade de Vida   e   Paz de Espírito
Quando algo inesperado provocar uma queda de rendimento

Porquê a Previdência Privada



O Problema: o Inverno Demográfico

-500000 -250000 0 250000 500000

1991

-500000 -250000 0 250000 500000

2017

-500000 -250000 0 250000 500000

2050

A Evolução da Pirâmide Demográfica 
torna incomportável a manutenção 

dos benefícios actuais 



Algumas Dúvidas

Orçamento do Estado 2017, pág 248

Guia Prático – Pensão de Velhice

Estimativa 2033: 24,4%
Estimativa 2050: 32,6%

Suíça 

Salário Mínimo:   2200 CHF   1915€
Pensão Máxima:   2350 CHF   2044€



Uma Certeza

Um destes cenários vai certamente acontecer:

Reforma com Saúde
Reforma por Invalidez

ou
Morte Prematura



Beneficiários de Previdência em Portugal

68 Reformados + 8 Inválidos + 24 Sobreviventes = 100 Beneficiários



1.228.556 Acidentes nas estradas Portuguesas nos últimos 25 anos

1.432.086 Feridos nesses acidentes, 57.433 Mortos (mais de 6/dia)

5.728.3444 Pessoas directa ou indirectamente afectadas

57% da População Portuguesa

Causa: Acidentes



Causa: Doenças Graves

50% da População vai ter cancro ao longo da sua vida
- Professor Sobrinho Simões



Causas: Doenças Graves por Má Alimentação

Somos o que Comemos



Consequência: Qualidade de Vida na Reforma

Gastos

Poupança

Gastos

Poupança Qual dos 2 grupos terá maior

Qualidade de Vida na Reforma?



Comparação com o Sistema Público

Coesão

Proteção

Poupança

Impostos

Contribuição

IRS, IRC, ...

Rendimento Social de Inserção,
Reformas sem descontos, ...

Composição Fixa

P
o
u
p
a
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ç
a

I
n
v
a
l
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d
e
z

V
i
u
v
e
z

Liberdade de Composição

Plano individual, 100% seu

Benefícios Fiscais



Porque é Urgente

Ciclo de Vida

Estudar

Trabalh
ar

Reform
a

Poupar é difícil, mas essencial!



Diversificação do Património

M

Conservador Moderado

Dinâmico

O Património é algo que custa a acumular,
e que portanto é importante defender



Consequência: Legado

Se partir precocemente,
como quer ser recordado?

Dívidas e Solidão?

Ou marcar até os seus Bisnetos?



Consequência: Invalidez

Invalidez Física não implica Invalidez Financeira
(Imobilidade por falta de dinheiro)

Se acontecer um AVC, como financia as Despesas Extra?
E a sua Qualidade de Vida?



Uma Proteção que acompanha a Necessidade

Cobre todos os níveis de Invalidez:

- Muito Pequena Invalidez (1% a 39%)

- Pequena Invalidez (40% a 59%)

- Invalidez Profissional (60% a 100%)

- Dependência de 3º



Uma Proteção que evita a Venda de Património

2
5
%

A venda apressada de património
pode levar a uma perda de 25%



Um Complemento ao Seguro de Saúde

Seguro de Saúde

Paga Despesas
Diferença entre pagar 50€ ou 10€

Previdência Privada

Garante Entrada de Rendimentos
Diferença entre receber 300€ ou 1500€/mês



O que representa para si

Independência Financeira

Seguro de Saúde para Catástrofe

Pensão de Invalidez

Diversificação das suas Poupanças



Uma análise mensal da sua situação Para cada possível quebra de rendimento

Seg
Social

Valor
em
falta

Valor a Receber

X 12

X Anos Críticos

Metodologia



Resultado da Análise Financeira



Parceria

Qualidade da Informação

Acompanhamento



Obrigado

Eu tenho 4 concorrentes: a Morte, a Invalidez, a Doença e a Velhice.
O meu trabalho é chegar aos meus clientes antes dos meus concorrentes.

- Mitchell Ostrove, MDRT member




