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ARAG RENDA SEGURA

PRECISA DE UM SEGURO
DE PROTEÇÃO
JURÍDICA?

Se tem um imóvel, cuja finalidade seja habitação própria permanente, que
deseja arrendar tem de ter as ferramentas necessárias para garantir o
máximo rendimento, sem preocupaçốes. Com o ARAG Renda Segura terá
todo o apoio jurídico para arrendar o seu imóvel com tranquildade e
segurança.

fale com a ARAG

O ARAG Renda Segura é um produto atual, adaptado à nova realidade e às
necesidades do mercado. É um seguro tão importante como escolha de um
bom inquilino.

COBERTURAS
Reembolso de Rendas em Atraso

Reclamação em Contratos de Serviços
de Reparação ou Manutenção

Se o inquilino não cumpre com o pagamento, a ARAG assume o
valor da renda.
Defesa e Reclamação em Contratos de Arrendamento
A ARAG defende os seus direitos em caso de incumprimento do
contrato de arrendamento. Fica também garantida a sua
representação em ações judiciais que tenham por fundamento a
falta de pagamento de rendas, bem como, a realização de obras
sem a sua autorização.
Defesa da Responsabilidade Penal
Se tem problemas enquanto Senhorio do imóvel seguro, a ARAG
garante defesa da sua responsabilidade penal.
Defesa de Direitos sobre Imóveis
Tem problemas com um vizinho ou com a Administração de
Condomínio? A ARAG defende os seus direitos enquanto
proprietário ou usufrutuário do imóvel seguro.

A ARAG defende os seus direitos nos
casos de incumprimento dos contratos de
obras de reparação ou de manutenção do
imóvel seguro e das suas instalações.
Atos de vandalismo dos elementos ou
instalações fixas do imóvel
A ARAG assume os danos por atos de
vandalismo nos elementos ou instalações
fixas do imóvel, incluindo os que resultem
de roubo ou tentativa de roubo por parte do
inquilino.
Assistência Jurídica Telefónica
A ARAG proporciona aos seus clientes
Assistência
Jurídica
Telefónica,
disponibilizando o contacto com um
advogado, sem qualquer encargo adicional.

SERVIÇOS
A ARAG proporciona aos seus clientes Assistência Jurídica telefónica, disponibilizando o contacto com um
advogado, sem qualquer encargo adicional. O seguro apresentado inclui situações de exclusão e limitações de
cobertura que devem ser consultadas nas Condições Gerais. Para se informar sobre todas as garantias e os limites
do seu seguro, consulte o seu mediador. A informação prestada, não dispensa a consulta da informação précontratual e contratual legalmente exigida.

Para mais informações, consulte o Folheto do Produto e as suas Condições Gerais.
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