
Ageas Seguros | segue-nos em

Os nossos contactos são: 

Ageas Portugal, Companhia de Seguros, S.A.
Sede: Rua Gonçalo Sampaio, 39, Apart. 4076, 4002-001 Porto. Tel. 22 608 1100
Matrícula / Pessoa Coletiva N.º 503 454 109. Conservatória de Registo Comercial do Porto
Capital Social 36.970.805 Euros

Ageas Portugal, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Sede: Edifício Ageas, Av. do Mediterrâneo, 1, Parque das Nações, Apart. 8063, 1801-812 Lisboa.
Tel. 21 350 6100, Matrícula / Pessoa Coletiva N.º 502 220 473. Conservatória de Registo Comercial
de Lisboa. Capital Social 10.000.000 Euros

PUB. Mod. A1828 (06/2018). Não dispensa a consulta das condições
do Cartão Mundo Ageas Seguros em www.ageas.pt.

Mediador Ageas Seguros

217 943 039
dias úteis, das 8h30 às 19h00

www.ageas.pt/contactos 

app com um mundo de 
vantagens só para si 

Ser Cliente 
Ageas Seguros é ter 
um mundo de vantagens
num só cartão.

A nossa app dá-lhe a conhecer 
um mundo de vantagens para todos 
os Clientes Ageas Seguros. Não 
só permite ter o cartão em formato 
digital, para que possa andar 
sempre consigo, como fica a saber 
de forma simples e prática quem são 
os nossos parceiros e os descontos 
que oferecem. Adira já e entre neste 
mundo que lhe dá mais. 

  

mundo
Ageas Seguros

faça download na
app store e play store



razões para entrar
no Mundo Ageas 
Seguros

alguns dos nossos 
parceiros

Totalmente gratuito.
Basta ser nosso Cliente.

É simples de usar.
Apenas tem de apresentar o cartão,
físico ou digital, no parceiro.

Acesso direto a uma rede de parceiros 
de grande referência e de abrangência nacional. 

Vantagens nas mais diferentes áreas,
desde serviços de eletricidade, gás, combustível,
e telecomunicações até saúde e lazer, tais como 
viagens, hotéis e parafarmácias.

Vantagens sempre à mão.
Com a app Mundo Ageas Seguros.

Novidades exclusivas e regulares através 
de campanhas e ofertas dos parceiros.

Faça parte deste mundo de vantagens e descontos 
diretos numa vasta rede de parceiros. Os utilizadores do Cartão Mundo Ageas Seguros 

pouparam em média, num ano, cerca de €45 
em combustível, o que representa cerca de 20% 
do valor médio de um seguro automóvel.

poupe mais no valor
do seguro automóvel 


