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Lisboa, 2 de abril de 2019 – De 1 de abril a 30 de junho de 2019, os Clientes 

Ageas Seguros que comprarem seguros de Saúde e Casa ou seguros de Saúde 

e Vida, ganham uma trotinete elétrica para deslocações fáceis, rápidas e amigas 

do ambiente.  

Sob o mote “Ande para todo o lado, nós tratamos da proteção” a campanha 

conta com o ator Nuno Távora, que tem representado o papel de Mediador 

Ageas Seguros em campanhas anteriores. A Ageas Seguros está consciente 

das novas formas de mobilidade urbanas, e como tal a oferta de uma trotinete 

elétrica foi selecionada precisamente por se tratar de um meio de transporte 

alternativo e ambientalmente sustentável.  

Adicionalmente, para contribuir e alertar para a forma correta de circulação, 

foram criados suportes de comunicação no sentido de realçar dicas de 

prevenção. 

 
A Ageas Seguros traz novidades na proteção aos  

portugueses 
 

De 1 de abril a 30 de junho os Clientes Ageas Seguros vão poder ganhar uma trotinete 

elétrica na compra dos produtos em campanha 
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Alguns exemplos: 

 

 

Segundo Alexandra Catalão, Diretora de Marketing da Ageas Seguros “Esta 

nova aposta comercial da Ageas Seguros alia as novas formas de mobilidade à 

proteção das famílias portuguesas, contando com o aconselhamento profissional 

e pessoal dos nossos Mediadores. Assim, na compra de um seguro de saúde 

juntamente com um de casa ou vida, os nossos Clientes recebem uma trotinete 

elétrica para facilitar as suas deslocações diárias.”  

 

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

 

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  

 

 

 

 Use sempre o capacete Respeite sempre os sinais de trânsito 

Deixe a trotinete no passeio junto a locais próprios   Circule devagar 

 

https://www.ageas.pt/campanha-trotinete
https://www.ageas.pt/campanha-trotinete
http://envios.atrevia.net/pt/lt.php?tid=LkkCBlBRBwVRAh5VXQ8BTlYAAQpLCFBbDRxUAgUDWlQAU1sGBgYaAFQAC14EDwROWlQGCEsEBAEBHA8JClROWF9QVgBTU1QAVl8EGlQOBwFQAwQMS1UDCg0cA1QDUk4DUQIHT1AAA1ddUApTVVYGVA
http://envios.atrevia.net/pt/lt.php?tid=LkkCBlBRBwVRAh5VXQ8BTlYAAQpLCFBbDRxUAgUDWlQAU1sGBgYaAFQAC14EDwROWlQGCEsEBAEBHA8JClROWF9QVgBTU1QAVl8EGlQOBwFQAwQMS1UDCg0cA1QDUk4DUQIHT1AAA1ddUApTVVYGVA
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Para mais informações: 

Catarina da Fonseca– cfonseca@atrevia.com | 914 027 468 
Joaquim Vicêncio – jvicencio@atrevia.com  | 914 474 655 
Inês Simões – inesmaria.simoes@ageas.pt | 964 898 172 
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