
 
 

VANTAGENS NA SUBSCRIÇÃO DE SEGUROS PARA MEMBROS DO  

CARTÃO mini regeneration 

 
 
 

O Cartão MINI Regeneration permite o acesso, aos seus membros, a condições especiais na subscrição de diversos seguros 
da LIBERTY SEGUROS. 
 
SEGURO AUTOMÓVEL 

• Liberty Auto – para além dos bónus que são atribuídos em função do histórico do Condutor, é aplicado um desconto 
comercial sobre a tarifa do seguro, bem como a isenção de encargos de fracionamento, permitindo dividir o 
pagamento do seguro por 12 mensalidades, sem agravar o preço. 

 
SEGURO MULTIRRISCOS HABITAÇÃO 

• Liberty Lar Plus – a abrangência deste seguro protege não apenas a sua casa, como o protege também a si e à sua 
Família, permitindo a contratação de uma grande diversidade de coberturas, com o benefício adicional de um 
desconto de 25% (sobre o prémio comercial). 

 
SEGURO DE VIDA 

• Liberty Vida – peça uma simulação para o seu caso e compare. Pode conseguir uma poupança significativa face ao 
seguro de vida associado ao seu crédito bancário, com a vantagem adicional de estar isento de encargos de 
fracionamento. 

 
SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS 
A LIBERTY SEGUROS disponibiliza uma extensa gama de seguros de acidentes pessoais, desenhados para se adaptarem a 
diferentes necessidades. O Cartão MINI Regeneration permite-lhe subscrever qualquer um destes, beneficiando da ausência 
de encargos de fracionamento. 

• Liberty Acidentes Pessoais – abrangente e flexível, permite a escolha dos capitais que melhor se adequam a cada 
caso. 

• Liberty Acidentes Pessoais Júnior – os Pais dos mais pequenos e mais “traquinas” sabem bem o quão difícil é 
proteger a criança e evitar “males maiores”. Por essa razão este seguro inclui adicionalmente uma cobertura de 
responsabilidade civil, porque há crianças que não conseguem mesmo estar “sossegadas”. 

• Liberty Proteção Família – o seguro para toda a Família, permitindo englobar até 5 pessoas do agregado familiar, 
sem aumentar o custo. 

• Liberty Gestor – criado especialmente para os quadros superiores das empresas, cuja atividade profissional obriga a 
deslocações frequentes, sejam em viagem de negócios ou apenas lazer. 

 
 
SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO 

• Liberty Empregada Doméstica – o seguro para a Empregada Doméstica é obrigatório por lei, podendo agora ser 
subscrito com uma taxa mais baixa.  

 
Para poder beneficiar destas condições, basta contactar a LIBERTY SEGUROS através do número 707 508 858 (disponível todos 
os dias úteis entre as 9h e as 17h), identificando-se com o seu Cartão MINI Regeneration. 

 
 

O presente documento não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida. 
 

 


