
Estamos sempre aqui para si.

Entre no mundo 
Ageas Seguros 
e descubra todas 
as nossas soluções

mais serviços

soluções ageas seguros

Um mundo de vantagens 
e descontos diretos numa 
vasta rede de parceiros. 
Saiba mais em 
www.ageas.pt

mundo Ageas Seguros

Quero ser contactado/a:

Li e aceito a informação legal que consta no verso.

Para mais informações sobre este e outros seguros
ou serviços, contacte-me através de:



www.ageas.pt

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 7.500.000 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. (08/2020) Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida. 
A informação publicitária é válida até à data de alteração, substituição ou fim da comercialização do produto/serviço.

Os dados pessoais recolhidos através do presente formulário serão processados e utilizados pela Ageas Portugal, Companhia de Seguros, S.A. e Ageas Portugal, 
Companhia de Seguros de Vida, S.A. com o objetivo de prestar informações a Clientes e potenciais Clientes sobre os respetivos produtos e serviços comercializados, 
bem como de proceder à apresentação de outros produtos comercializados por estas entidades, e ainda de assegurar o apoio no âmbito das relações contratuais 
estabelecidas ou que se vierem a estabeler com a Ageas Portugal, através dos seus funcionários e/ou Mediadores.

Para prossecução das respetivas finalidades de tratamento, os dados pessoais recolhidos poderão ser disponibilizados às empresas do Grupo Ageas, 
aos subcontratados da Ageas Portugal e ainda a mediadores associados à Ageas Portugal.

Fica garantido ao titular dos dados pessoais recolhidos o respetivo direito de acesso, correção, adiantamento ou eliminação, mediante contacto telefónico 
ou por escrito, junto da Ageas Portugal. Para mais informações deve ser consultada a Política de Privacidade e Proteção de Dados da Ageas Portugal.


	telefone: 
	Mediador Ageas Seguros: 
	Nome: 
	email: 
	email2: 
	telefone2: 
	telefone3: 
	Check Box3: Off


