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Lisboa, 2 de abril de 2018 – A Ageas Seguros acaba de lançar uma campanha que 

proporciona aos Clientes uma maior flexibilidade na escolha de coberturas de proteção para as 

suas casas, procurando assim facilitar o quotidiano das famílias portuguesas. O mote está dado e 

através do seguro multirriscos habitação – Casa Segura – que protege para além da casa, os 

membros da família incluindo os amigos de 4 patas (cães e gatos). Das coberturas diferenciadoras 

destaca-se a assistência médica de urgência ao domicílio por €15, consultas de veterinário ao 

domicílio gratuitas, entrega de compras em casa gratuitas, entre muitas outras. A Ageas Seguros 

aposta cada vez mais em seguros que, para além de proteção dos bens, incluem serviços que 

apoiam o Cliente no seu dia a dia. 

 

De 1 de abril a 30 de junho de 2018 ao adquirir o Casa Segura, o Cliente beneficia de 15% de desconto 

na primeira anuidade, podendo ainda obter mais descontos de 10 ou 15% se comprar mais um ou 

dois seguros, dos quais automóvel, saúde ou vida. A campanha terá um forte plano de comunicação, 

com especial destaque para a presença na TV, Rádio e Digital, incluindo Redes Sociais.  

 

Dando continuidade à estratégia da Ageas Seguros, esta campanha tem como principal objetivo 

despertar os Portugueses para a necessidade de proteger a casa e a família, contando, sempre com 

o aconselhamento de Mediadores profissionais e reforçando o foco no serviço ao Cliente.  

A proteção de imprevistos 
das famílias portuguesas 
como principal prioridade.   

Ageas Seguros lança campanha para uma casa segura. 
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Para a Direção de Marketing da Ageas Seguros: “esta campanha é uma das nossas grandes 

apostas comerciais. A principal mensagem que queremos passar é a importância da proteção para 

imprevistos que acontecem frequentemente. Quisemos apostar numa abordagem disruptiva, 

fortemente humorística e que estivesse acompanhada de um tom simples e de entretenimento que 

conseguisse explicar a importância da proteção da família e casa bem como o papel do Mediador no 

aconselhamento. 

 

Para mais informações consulte: www.ageas.pt/campanha-casa 

 

SOBRE A AGEAS SEGUROS 

A Ageas Seguros disponibiliza 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 segundo ano consecutivo, encontra-se no mercado 

para colorir o mundo dos seguros. Saiba mais em www.ageas.pt .  

 

 

Para mais informações: 

Gonçalo Telles – gtelles@atrevia.com | 933 559 659 

Joaquim Vicêncio – jvicencio@atrevia.com | 96 346 12 96 

Inês Simões – inesmaria.simoes@ageas.pt | 964 898 172 
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