
                          
 
 
 
 

 
 

Lisboa, 26 de julho de 2022 – Em Portugal, o mês de agosto, é o regresso de milhares de 

emigrantes às suas terras de origem. Voltam às suas casas, às suas famílias, às suas raízes e 

chegam para matar saudades do País onde nasceram.  

Para dar resposta a esta necessidade crescente de seguros durante apenas alguns dias, a Ageas 

Seguros em parceria com Seguro por Dias, a marca de seguros temporários mais vendida em 

Espanha, disponibiliza o Seguro Por Dias. Um seguro 100% online que permite a proteção do 

carro, motociclo ou veículo comercial durante alguns dias. 

Este seguro caracteriza-se pela sua duração, que varia entre 1 a 28 dias, por ser subscrito 100% 

online e por poder pagar o seguro através de Paypal, cartão de débito ou crédito. A Ageas 

Seguros é a responsável pela cobertura de responsabilidade civil deste produto diferenciador 

em Portugal, ideal para situações pontuais, ou enquanto escolhe o seu seguro anual. 

O processo de compra deste serviço é simples e rápido, possibilitando ao Cliente receber toda a 

documentação diretamente no e-mail e, ao mesmo tempo, aceder à mesma a partir de qualquer 

dispositivo.  

“Na Ageas Seguros estamos sempre à procura de oferecer produtos e serviços inovadores aos 

nossos Clientes. A Seguro Por Dias é claramente uma oportunidade no mercado português, 

indicado para Clientes, como os nossos emigrantes, com necessidades específicas”, disse 

Gustavo Barreto, membro da Comissão Executiva do Grupo Ageas Portugal. 

Para mais informações o site seguropordias.pt oferece suporte a todo o processo de compra e 

está disponível 24 horas por dia. 

 

 

Seguro Por Dias: o seguro temporário com a Ageas Seguros 

A Ageas Seguros, em conjunto com a Seguro Por Dias, disponibiliza um seguro automóvel temporário 

para situações pontuais e para quem ainda não escolheu o seguro anual. 



                          
 
 
 
 

 
 

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 pe los consumidores e 

que distingue as melhores marcas do mercado, a nível de produtos e serviços); foi pela segunda vez considerada como Superbrand, enquanto marca 

de excelência na área de ‘Seguros’ onde a capa Ageas Seguros do livro Superbrands foi vencedora da melhor capa; e foi vencedora do ouro na categoria 

“Serviços Financeiros e Seguros” dos prémios à Eficácia da Comunicação 2021. Para mais informações pode visitar o website, 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: 

Bruno Santos l bruno.santos@bcw-global.com | 91 001 81 44 

Leonor Calheiros l leonor.calheiros@bcw-global.com l 91 006 71 69 

Paula Alves | paula.alves@bcw-global.com | 91 011 72 49 

Luís Neves Franco | luis.nevesfranco@ageas.pt | 91 109 87 43 
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