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CITIZENS NATIONAL
ANUNCIA O LANÇAMENTO DO PRODUTO DE ENFERMIDADE CRÍTICA
AUSTIN, TX - 21 de janeiro de 2022 - Citizens National Life Insurance Company (“Citizens National”), uma
subsidiária da Citizens, Inc. (NYSE: CIA), anuncia o lançamento de seu novo produto de Cobertura para Enfermidades
Críticas. Este será o terceiro produto da Citizens National lançado nos últimos 12 meses. A companhia está focada no
desenvolvimento de produtos que agreguem valor e benefícios para seus segurados.
O novo produto da Citizens National de Cobertura de Seguro para Enfermidade Crítica paga os benefícios diretamente
ao segurado para ajudar com despesas adicionais no caso de uma doença crítica qualificada. A Cobertura para
Enfermidade Crítica é única, pois um segurado com uma enfermidade qualificada recebe os benefícios diretamente e
decide onde gastar o dinheiro - seus usos são flexíveis e podem ser usados para qualquer coisa, desde dedutíveis
médicos até despesas diárias, como aluguel, alimentação ou creche.
Bob Mauldin, Presidente e Diretor de Marketing da Citizens National compartilha, “Estamos entusiasmados com o
lançamento de nosso terceiro produto, poucos meses depois de nosso produto, ápolice de Seguro de Vida Inteira
Longevity Max. Enfermidade Crítica é um produto excepcional projetado para dar aos segurados cobertura onde eles
precisam e ajudar a complementar seu Seguro Saúde para dar-lhes proteção caso sofram de uma enfermidade crítica.
Uma das melhores características é que dá ao segurado o poder de decidir onde gastá-lo. Temos orgulho de continuar
a desenvolver produtos que podem ajudar nossos segurados. "
A Citizens National oferece um serviço exclusivo e personalizado com seu conhecimento dos idiomas espanhol e
português e da cultura latina, para que os clientes possam estar confiantes em tomar as decisões mais informadas.
Toda a experiência do cliente e do corretor é fornecida nos idiomas espanhol, português e inglês. A nossa ampla
trajetória e experiência no mercado de seguros de vida na América Latina, aliada a nosso excelente atendimento digital
e customizado, fazem da Citizens National uma opção superior.
Para saber mais sobre a Citizens National ou seus produtos, você pode visitar, https://www.citizensinc.com/citizensnational
###
Sobre a Citizens National Life Insurance Company
A Citizens National Life Insurance Company é membro do grupo Citizens, Inc. de companhias de seguros de vida.
A Citizens National foi incorporada no estado do Texas em 2 de junho de 1965 e começou a realizar transações
comerciais em 1966. A CNLIC é licenciado em 9 estados. A companhia ganha estabilidade financeira adicional por
meio da longa trajetória e força de sua holding, Citizens, Inc., que agrega valor a cada uma de nossas ápolices ao
fornecer sistemas de tecnologia de ponta, fortes estratégias de investimento e liderança operacional simplificada.
About Citizens, Inc.
Citizens, Inc. é uma companhia prestadora de serviços financeiros registrada na Bolsa de Valores de Nova York sob o
símbolo CIA. A Companhia utiliza uma estratégia com três frentes de crescimento baseada em vendas mundiais de
apólices de seguro de vida inteira, denominados em dólares americanos, produtos de seguros de vida vendidos nos
Estados Unidos e despesas finais e vendas de produtos de propriedade de responsabilidade limitada nos Estados
Unidos.

