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Lisboa, 1 de outubro de 2020 – Só se vive uma 

vez. É este o conceito base do novo seguro vida 

da Ocidental, o YOLO! 

A oferta inovadora no mercado nacional, e 

adaptada ao Cliente, foca o seguro nas 

coberturas em vida, garantindo a proteção dos Clientes para que possam aproveitar a vida ao 

máximo.   

O YOLO! Permite: subscrever capitais mais altos em coberturas para utilização durante a vida do 

que na cobertura de morte; proteger de um amplo leque de doenças graves, nomeadamente 

doenças oncológicas e coronárias; e ainda coberturas para utilização em vida, como o subsídio 

diário de hospitalização.  

Para Filipa Campos Alves, Diretora de Marketing da Ocidental, “O seguro YOLO! oferece uma 

solução inovadora e diferente, com o foco nas coberturas de vida. Quisemos tirar a carga 

negativa deste tipo de produtos Vida Risco, e associá-lo a uma vida tranquila e sem 

preocupações, com um seguro flexível e personalizado de acordo com as necessidades de cada 

Cliente, para garantir a sua proteção nos momentos críticos.” 

O Cliente pode ainda personalizar coberturas e capitais com bastante flexibilidade, de acordo 

com aquilo que quer e precisa e pode usufruir de um simulador que sugere capitais e coberturas 

de acordo com o estilo de vida.  

Ocidental lança novo seguro de vida 
YOLO! 

O produto, personalizado à medida do Cliente, acompanha as diferentes fases da 

sua vida 
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O novo seguro, feito à medida de cada Cliente, adapta-se aos principais momentos da sua vida, 

permitindo ainda alterar as coberturas e capitais em eventos vitais como o casamento, compra 

de casa, nascimento/adoção e escolaridade dos filhos, graças ao inovador mecanismo “Ciclo de 

Vida”. 

Durante a fase inicial de lançamento o YOLO! vai ser vendido exclusivamente através do 

Millennium bcp e do ActivoBank. 

 

SOBRE A OCIDENTAL  

A Ocidental Seguros, marca do Grupo Ageas Portugal, é o maior operador de venda de seguros no canal 

bancário em Portugal, disponibilizando os seus produtos através do Millennium bcp. A sua oferta é composta 

por um vasto leque de soluções Vida e Não Vida, visando a proteção de famílias e empresas, tanto no plano 

pessoal como patrimonial. Para mais informações pode visitar o website, https://www.ocidental.pt/, ou no 

Linkedin, https://www.linkedin.com/company/ocidental/ 

 

Para mais informações: 

Catarina da Fonseca | cfonseca@atrevia.com | 914 027 468 

Rui Rijo |  rui.rijo@ageas.pt | 926 756 900 

 

https://www.ocidental.pt/
https://www.linkedin.com/company/ocidental/
mailto:cfonseca@atrevia.com
mailto:rui.rijo@ageas.pt

