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Lisboa, 11 de março de 2019 – No mês que celebra o Dia do Pai, a Ageas Seguros 

lança uma nova campanha, que alia a proteção à poupança, através da oferta de um 

voucher. De 1 a 31 de março de 2019, os Clientes que comprarem um seguro multiplic 

proteção + ganham um voucher para que possam disfrutar de uma experiência.  

Porque a proteção nunca é demais, a campanha com o mote “No mês do Pai, somos 

nós quem oferecemos o presente?” alia numa única solução a poupança e um seguro 

de vida.  

Segundo Alexandra Catalão, Diretora de Marketing da Ageas Seguros “Para que os 

nossos Clientes continuem a poupar esta campanha combina dois elementos 

fundamentais: a sua proteção e a daqueles de quem mais gosta e a poupança através 

do seguro de vida multiplic proteção +. Assim, na compra deste seguro os nossos 

Clientes recebem um voucher de uma experiência e contam ainda com o 

aconselhamento profissional e pessoal dos nossos Mediadores.” 

 

 

 
 

No mês do Pai quem oferece o presente é a Ageas 
Seguros 

Ao comprar um seguro multiplic proteção + de 1 a 31 de março ganha um voucher 

experiência 
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Para mais informações consulte: https://www.ageas.pt/particulares/seguros/vida-e-

financeiros/multiplic-proteccao  

 

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: 

Catarina da Fonseca– cfonseca@atrevia.com | 914 027 468 

João Oliveira e Silva – josilva@atrevia.com | 914 027 388 

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

https://www.ageas.pt/particulares/seguros/vida-e-financeiros/multiplic-proteccao
https://www.ageas.pt/particulares/seguros/vida-e-financeiros/multiplic-proteccao
http://envios.atrevia.net/pt/lt.php?tid=LkkCBlBRBwVRAh5VXQ8BTlYAAQpLCFBbDRxUAgUDWlQAU1sGBgYaAFQAC14EDwROWlQGCEsEBAEBHA8JClROWF9QVgBTU1QAVl8EGlQOBwFQAwQMS1UDCg0cA1QDUk4DUQIHT1AAA1ddUApTVVYGVA
mailto:cfonseca@atrevia.com
mailto:josilva@atrevia.com
mailto:inesmaria.simoes@ageas.pt

