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Lisboa, 6 de janeiro de 2020 – A Ageas Seguros começa 2020 com uma nova campanha 

promocional. Na compra dos seguros Saúde ou Vida, até 31 de março de 2020, a Ageas Seguros 

oferece 50€ numa experiência à escolha. A campanha que tem o mote “O seu mundo é feito 

de pequenos mundos e grandes experiências” vai estar também presente na rádio, imprensa 

e em meios digitais e conta com a presença de Filomena Cautela e Nuno Távora.  

Segundo Alexandra Catalão, Diretora de Marketing da Ageas Seguros “Queremos estar cada 

vez mais próximo dos nossos Clientes e proporcionar experiências emocionalmente relevantes. 

Esta campanha tem como objetivo a proteção das famílias portuguesas, quer através da 

proteção da sua vida quer da sua saúde. Assim na compra de um seguro de vida ou de saúde os 

nossos Clientes recebem 50€ para usufruírem numa experiência à sua escolha, através da 

parceira que empreendemos com a Lifecooler. Adicionalmente, mantemos o foco no papel 

crucial do Mediador que tem como missão acompanhar de perto todas as necessidades do 

Cliente.” 

Para mais informações consulte: https://www.ageas.pt/saude-ou-vida  

 
Nova campanha da Ageas Seguros oferece experiências a 

novos Clientes 

De 1 de janeiro a 31 de março os Clientes Ageas Seguros vão poder ganhar uma 

experiência no valor de 50€, na compra de seguros de Saúde ou Vida 

 

https://www.ageas.pt/saude-ou-vida
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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 quarto 

ano consecutivo, encontra-se no mercado para colorir o mundo dos seguros. Saiba mais em www.ageas.pt  

SOBRE O GRUPO AGEAS PORTUGAL 

A Ageas é um grupo segurador internacional, sediado em Bruxelas, com 190 anos de experiência e 

encontra-se entre os principais seguradores na maioria dos países em que está presente, contando com 

mais de 13.000 Colaboradores.  Presente em 14 países da Europa e da Ásia, a empresa propõe soluções 

de seguros de Vida e Não Vida a milhões de Clientes Particulares e Empresas, ajudando os seus Clientes 

a gerir, antecipar e proteger-se contra os riscos através de um conjunto alargado de seguros desenhados 

para responder a necessidades presentes e futuras. O Grupo Ageas Portugal é uma empresa líder no 

ranking segurador português, operando desde 2005 através de marcas reconhecidas como a Ageas 

Seguros, Ageas Pensões, Médis, Ocidental e Seguro Directo. Saiba mais em: https://www.grupoageas.pt/  

Para mais informações: 

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

Rui Rijo – rui.rijo@ageas.pt | 926 756 900 

http://envios.atrevia.net/pt/lt.php?tid=LkkCBlBRBwVRAh5VXQ8BTlYAAQpLCFBbDRxUAgUDWlQAU1sGBgYaAFQAC14EDwROWlQGCEsEBAEBHA8JClROWF9QVgBTU1QAVl8EGlQOBwFQAwQMS1UDCg0cA1QDUk4DUQIHT1AAA1ddUApTVVYGVA
https://www.grupoageas.pt/
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