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Seguro Por Dias chega a Portugal com a  

 
A marca de seguros temporários mais vendida em Espanha, Seguro Por Dias, chega 
agora a Portugal através da Ageas Seguros para responder ao interesse crescente 
em seguros durante dias.  
Um processo de contratação de seguros 100% online, que permite aos Clientes a 
proteção do carro, moto ou veículo comercial nos dias que escolher. 

A Ageas Seguros será responsável pela cobertura em Portugal deste novo seguro para automóveis, 
motociclos e veículos comerciais, cuja principal característica é a duração das apólices que variam 
entre 1 e 28 dias. Desde o início que a Seguradora se interessou pelo produto, sobretudo pela 
inovação e diferenciação que imprime no mercado, e que se centra essencialmente na proteção de 
seguro não enquadrável no tradicional seguro anual. 

A compra deste seguro é simples, rápida e 100% online, permitindo, receber toda a documentação 
diretamente no e-mail e aceder à mesma a partir de qualquer dispositivo. 
A assistência é prestada pela Arag, que é a entidade responsável pela prestação de assistência em 
viagem. 

O site seguropordias.pt dá suporte a todo o processo de compra de seguros por dias, já está 
disponível, e funciona 24 horas por dia mesmo para o processo de compra.  
Os Clientes não têm de aguardar o horário de abertura de lojas para proceder a uma compra de um 
seguro automóvel por dias. 

Para a Seguropordias é o primeiro passo de uma expansão internacional que acaba de começar, 
uma vez que há muitos países onde existe essa mesma necessidade, a partir de agora respondida 
em dois países, Espanha e Portugal. 

Alberto de Lope, CEO da Seguropordias, demonstrou assim o sentimento de toda a equipa: «Após 
10 anos de aprendizagem em Espanha, encaramos esta nova fase com grande entusiasmo e 
vontade de contribuir com o nosso know-how para os seguros em Portugal. Constatámos que há 
uma necessidade crescente de produtos desta tipologia e acreditamos que podemos ajudar muitos 
condutores que precisam de seguros temporários.» 

Para Gustavo Barreto, Diretor Geral de Distribuição e Marketing da Ageas Seguros 
«A Ageas Seguros identificou uma oportunidade de mercado que permite oferecer uma solução 
inovadora aos Clientes. A Seguro por Dias é indicada para Clientes com necessidades específicas 
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que necessitem de utilizar pontualmente uma viatura e não tenham um seguro automóvel anual 
em vigor. Com esta nova solução continuamos empenhados em oferecer serviços inovadores e 
em linha com as necessidades dos nossos Clientes.» 

 

SOBRE A AGEAS SEGUROS 

A Ageas Seguros, marca do Grupo Ageas Portugal, disponibiliza seguros e serviços adaptados às 

necessidades dos seus Clientes, desenvolvendo a sua atividade com uma alargada rede alargada 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. Com uma estratégia de 

proximidade, conta com aproximadamente 200 lojas com a imagem da marca em todo o país. Um mundo para 

proteger o seu: é desta forma que a marca se afirma pela proteção da vida e do futuro dos seus Clientes. Para 

mais informações pode visitar o website, https://www.ageas.pt/ seguir a página de LinkedIn, 

https://www.linkedin.com/company/ageas-seguros/, Instagram, https://www.instagram.com/AgeasSeguros/ ou 

Facebook, https://www.facebook.com/AgeasSeguros 

 

Para mais informações: 

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

Luís Neves Franco | luis.nevesfranco@ageas.pt | 911 098 743 

Rui Rijo | rui.rijo@ageas.pt | 926756 900 
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