
                          
 
 
 
 

 
 

Lisboa, 09 de setembro de 2021 – A Ageas Seguros acaba de lançar uma nova campanha digital, 

protagonizada pela nova embaixadora Filipa Gomes, para apresentar aos Clientes a nova 

plataforma online do Cartão Mundo Ageas Seguros. 

O Cartão Mundo Ageas Seguros mudou e tem ainda mais vantagens, modalidades de desconto 

e um leque alargado de parceiros. Tudo isto à distância de um clique, através da nova plataforma 

Cartão Mundo Ageas Seguros. Assim, a nova campanha tem como objetivo dar a conhecer a 

nova plataforma, acessível através da área de Cliente, para usufruir de todas as vantagens.  

Além da utilização em lojas físicas, nos habituais parceiros, a nova campanha revela que o Cartão 

Mundo Ageas Seguros pode agora ser utilizado através da nova plataforma. Os Clientes podem, 

assim, ter descontos em mais de 200 marcas, quer de forma direta, quer através de cupões ou 

em cashback. Esta última, permite-lhes acumular o valor dos descontos que depois pode ser 

usado de três formas diferentes: os Clientes podem optar por transferir esse valor acumulado 

para a sua conta à ordem; utilizá-lo noutras compras na plataforma; ou fazer um donativo, 

através da Fundação Ageas.  

Para assinalar o lançamento da nova campanha, a Ageas Seguros vai, também, oferecer 1.000 

vouchers, no valor de 10 euros para usar na Staples, aos primeiros 1.000 Clientes que se 

registarem, pela primeira vez, na plataforma Cartão Mundo Ageas Seguros. Uma oferta 

especialmente útil nesta época de regresso às aulas. Para tal, basta acederem através da sua 

área Cliente no site www.ageas.pt. 

Filipa Gomes é a nova embaixadora do Cartão Mundo Ageas Seguros 

Mais parceiros e novas modalidades de desconto na nova plataforma do Cartão Mundo Ageas Seguros 

http://www.ageas.pt/


                          
 
 
 
 

 
 

“O Cartão Mundo Ageas Seguros é já um sucesso junto dos nossos Clientes, contando com mais 

de 100.200 utilizadores. Para além de protegermos os Clientes através dos nossos seguros, com 

o Cartão Mundo Ageas Seguros queremos estar mais próximos dos nossos Clientes e agora com 

esta nova campanha e evolução das vantagens do cartão, vamos proporcionar mais momentos 

de poupança no seu dia-a-dia.”, refere Hugo Julião, Responsável de Marketing Canal e Digital 

do Grupo Ageas Portugal. 

Filipa Gomes é a embaixadora desta campanha digital e promete trazer energia, boa disposição 

e muita cor, enquanto revela de que forma é que o Cartão Mundo Ageas Seguros lhe facilita a 

vida. Nos próximos meses podem, ainda, acompanhar as suas redes sociais, onde irá mostrar 

aos seus seguidores a nova solução e partilhar todas as suas vantagens. 

Pode ver o vídeo global da campanha digital aqui. 

 

SOBRE A AGEAS SEGUROS 

A Ageas Seguros disponibiliza produtos e serviços adaptados às necessidades dos seus Clientes, através de uma alargada rede de 

distribuição de Mediadores e Parceiros. A seguradora desenvolve, segue e implementa uma estratégia com foco na proteção dos 

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

Clientes. Recentemente, a marca do Grupo Ageas Portugal foi reconhecida externa e publicamente, como resultado da dedicação e 

empenho de todos os colaboradores através de vários prémios: foi pelo 5.º ano consecutivo vencedora na categoria ‘Seguros’ para 

2021, com o prémio 5 estrelas (prémio atribuído diretamente pelos consumidores e que distingue as melhores marcas do mercado, 

a nível de produtos e serviços); foi pela segunda vez considerada como Superbrands, enquanto marca de excelência na área de 

‘Seguros’ onde a capa Ageas Seguros do livro Superbrands foi ainda distinguida no top 4 das mais criativas; e foi vencedora bronze 

na categoria “Serviços Financeiros e Seguros” dos prémios à eficácia da comunicação 2020, com as campanhas relativas à Covid-19, 

lançadas em março de 2020 - “Covid Profissionais de Saúde e Acidentes de Trabalho”. Para mais informações pode visitar o website, 

www.ageas.pt/ seguir a página de Linkedin, www.linkedin.com/company/ageas-seguros/, Instagram, 

www.instagram.com/AgeasSeguros/, Twitter, twitter.com/AgeasSeguros e Facebook, www.facebook.com/AgeasSeguros.  

 

Para mais informações: 

Helena Guia l hguia@atrevia.com | 926 728 293 
Sara Vinagre l svinagre@atrevia.com l 914 027 237 

Luís Neves Franco | luis.nevesfranco@ageas.pt | 911 098 743 
Rui Rijo | rui.rijo@ageas.pt | 926 756 900 
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