N SEGUROS
GRUPO MONTEPIO
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N SEGUROS – QUEM SOMOS
 A N Seguros, seguradora do Grupo Montepio, opera no mercado dos seguros diretos em
Portugal desde 1 de Fevereiro de 2008.

 A sua atuação caracteriza-se por um forte investimento no desenvolvimento de novas
plataformas tecnológicas que visam a subscrição direta de seguros e apoio ao cliente.

 Com uma oferta abrangente, a N Seguros tem apostado na segmentação e personalização dos
seus produtos de acordo com as necessidades específicas de cada cliente, disponibilizando
produtos dos Ramos Automóvel, Acidentes Pessoais e Saúde a preços muito competitivos.

 Caracteriza-se como uma Seguradora tecnológica, com forte comunicação e presença nos canais
digitais. O canal internet é o meio prioritário de divulgação de campanhas e de interação com o
seu público-alvo, com uma presença cada vez mais relevante nos principais meios “on-line” e
com um reforço e redefinição da sua estratégia ao nível das redes sociais.
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A NOSSA PROPOSTA
 A N Seguros propõe-lhe que ofereça aos seus associados um benefício, disponível através da
concretização de um protocolo que não tem quaisquer custos para a sua instituição.

 Esse benefício resulta de uma campanha de descontos exclusiva e válida em toda a nossa oferta.
COMO FUNCIONA?

 Ser-lhe-á atribuído um código exclusivo que permite usufruir de descontos em todos os nossos
seguros.

 Para beneficiar do desconto, na subscrição dos nossos seguros os seus associados terão apenas
que:

 Na Subscrição Online – Colocar o código no campo “Campanha” no Passo 3 no preenchimento da Proposta.
 Na Subscrição por Telefone – Facultar o código ao assistente.
3

33

OFERTA AUTOMÓVEL E MOTO

 O produto ideal para quem quer um seguro acessível e simples.
 Principais coberturas asseguradas: Responsabilidade Civil, Assistência em Viagem BASE ou VIP,
Proteção Jurídica, entre outros.
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OFERTA AUTOMÓVEL E MOTO

 Seguro completo que inclui cobertura de Danos Próprios.
 Coberturas base como Responsabilidade Civil, Assistência em Viagem, Proteção Jurídica,
Choque, Colisão e Capotamento, Furto ou Roubo, Incêndio, Raio ou Explosão.

 Coberturas facultativas como Privação de Uso, Atos de Vandalismo ou Maliciosos, Valor de
Substituição em Novo.
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OFERTA AUTOMÓVEL E MOTO

 Produto dirigido a um segmento jovem, sofisticado e responsável.
 Clientes até aos 25 anos de idade ou 5 anos de carta de condução.
 Premeia os clientes pela ausência de acidentes.
 Nova cobertura de Perda Total.
 Opções de Responsabilidade Civil e Danos Próprios.
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OFERTA AUTOMÓVEL E MOTO

 Produto dirigido a uma mulher moderna, ativa e dinâmica.
 Coberturas com proteção acrescida e capitais reforçados.
 Cobertura de Assistência em Viagem completa, que lhe assegura o acompanhamento
necessário em viagem e em casa, para si e para a sua família.

 Opções de Responsabilidade Civil e Danos Próprios.
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OFERTA AUTOMÓVEL E MOTO

 Produto dirigido a gente experiente.
 Clientes a partir dos 60 anos de idade.
 Assistência Personalizada, Linha de Atendimento Prioritária, deslocação de um técnico em caso
de acidente e um Serviço de Assistência em Viagem com garantias mais abrangentes.

 Opções de Responsabilidade Civil e Danos Próprios.
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OFERTA AUTOMÓVEL E MOTO

 Seguro específico para Motociclos.
 Duas opções: N MOTO START e N MOTO TOP.
 Pode escolher entre um produto mais acessível e simples, apenas com as Coberturas de
Responsabilidade Civil, Assistência em Viagem e Proteção Jurídica (N MOTO START), ou um
produto mais completo, que inclui também coberturas de Danos Próprios (N MOTO TOP).
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COMPARATIVO DE PRODUTOS
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OFERTA ACIDENTES PESSOAIS

 Seguro de Acidentes Pessoais com um custo acessível - Disponível desde 21,96€/ano.
 Inclui cobertura de Responsabilidade Civil - Garantimos o pagamento de uma indemnização,
para que não tenha de se preocupar com os danos que possa causar a terceiros, ocorridos de
forma involuntária.

 Inclui Internamento Hospitalar - No caso de Internamento Hospitalar, por acidente, garantimos
o pagamento de uma indemnização diária, que varia entre os 15€ e os 100€.
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OFERTA SAÚDE

 Preço Reduzido: Uma opção simples e económica que lhe permite poupar na Saúde,
desde 7,92€/mês.

 Rede Privada: Acesso direto a uma Rede Privada de Saúde e Assistência Médica a preços
acessíveis, com descontos médios de 45%.

 Simplicidade na Adesão: Sem questionários clínicos, sem períodos de carência e sem limites
de idade.
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CONTACTOS
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