
                          
 
 
 
 

1 
 

 

Lisboa, 17 de janeiro de 2019 – A Ageas Seguros, voltou a vencer o 

prémio Cinco Estrelas pelo terceiro ano consecutivo, na categoria 

“Seguradoras”. A distinção premeia os melhores produtos e serviços que 

existem no mercado através de um sistema de avaliação que mede o grau 

de satisfação dos consumidores. Entre as cinco marcas de seguros a 

concurso na categoria “Seguradoras”, a Ageas Seguros foi a que obteve 

melhor classificação final (7,4) no conjunto dos critérios definidos para 

avaliação. 

Segundo Alexandra Catalão, Diretora de Marketing da Ageas Seguros “É com muita satisfação 

que recebemos este prémio pelo 3.º ano consecutivo, e com resultados tão positivos nos critérios 

avaliados. Esta distinção reforça o nosso objetivo de: prevenir e proteger Pessoas, património e 

negócios dos imprevistos a que todos estamos expostos diariamente, para podermos viver o 

presente e futuro com a maior segurança; os Portugueses poderem contar com o aconselhamento 

dos nossos Mediadores que estão disponíveis para analisar as necessidades individuais e propor 

as soluções mais adequadas a nível pessoal e profissional”. 

Nos três testes realizados, junto de 1.173 consumidores, a seguradora alcançou o estatuto de 

marca Cinco Estrelas e conseguiu um aumento significativo em quatro dos critérios avaliados: 

satisfação; preço/qualidade; intenção de recomendação e confiança na marca. Foram ainda 

destacadas as características “Mediador de Seguros como interlocutor privilegiado entre a 

seguradora e o cliente” e a atenção às necessidades do cliente.  

 

Ageas Seguros vence Prémio Cinco Estrelas 

Pelo 3.º ano consecutivo, a Ageas Seguros vence o prémio na categoria “Seguradoras” 
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Com a confiança dos consumidores, brilhamos cada vez mais alto. Agradecemos por isso, a 

confiança dos Portugueses, clientes, potenciais clientes e parceiros. 

 

 

 

SOBRE A AGEAS SEGUROS 

A Ageas Seguros oferece produtos e serviços adaptados às necessidades dos seus Clientes, 
desenvolvendo a sua atividade com uma alargada rede de distribuição de Mediadores e Parceiros. 
A Ageas Seguros desenvolve, segue e implementa uma estratégia com foco na proteção dos seus 
Clientes, destinada a segmentos específicos de Clientes. 
Desde o dia 1 de abril de 2016, integra o Grupo Ageas, um dos maiores grupos seguradores europeus. 
Um mundo para proteger o seu: é desta forma que a marca se afirma pela proteção da vida e do futuro 
dos seus Clientes. 
Vencedora do Prémio Cinco Estrelas pelo terceiro ano consecutivo, encontra-se no mercado para colorir o 
mundo dos seguros. Saiba mais em www.ageas.pt . 

Para mais informações: 

http://envios.atrevia.net/pt/lt.php?tid=LkkCBlBRBwVRAh5VXQ8BTlYAAQpLCFBbDRxUAgUDWlQAU1sGBgYaAFQAC14EDwROWlQGCEsEBAEBHA8JClROWF9QVgBTU1QAVl8EGlQOBwFQAwQMS1UDCg0cA1QDUk4DUQIHT1AAA1ddUApTVVYGVA
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João Oliveira e Silva – josilva@atrevia.com | 914 027 388 
Catarina da Fonseca – cfonseca@atrevia.com| 914 027 468 
Inês Simões – inesmaria.simoes@ageas.pt | 964 898 172 
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