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Europ Assistance reforça aposta no mercado
de seguros para animais de estimação
A Europ Assistance, em parceria com a RRL Seguros, lançou o Petki, um seguro de saúde para
animais de estimação destinado ao segmento B2C.
Através de uma rede experiente de prestadores, o Petki acompanha o animal de estimação em
todas as etapas da sua vida e garante comparticipações nos diversos actos médicos veterinários,
nomeadamente vacinas, consultas, exames auxiliares de diagnóstico e cirurgias preventivas,
cirurgias por doença e por acidente.
O Petki é válido para toda a vida do cão ou gato e permite usufruir do seguro directamente no
prestador sem ser necessário o envio das despesas para reembolso dos actos preventivos ou
de rotina. Além disso, inclui ainda a cobertura de responsabilidade civil e um vasto leque de
coberturas no âmbito da saúde e bem-estar dos animais.
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O novo seguro apresenta um dos capitais mais elevados do mercado para a comparticipação de
despesas de saúde dos animais de companhia, ao mesmo tempo que oferece capitais
diferenciados especificamente para cirurgia, internamento e ambulatório. Ao contratar o Petki, o
cliente tem ainda acesso a descontos numa ampla variedade de produtos e serviços de bemestar (não clínicos).
“Os animais de estimação são uma parte integrante das famílias portuguesas e é, por isso,
importante que tenhamos disponível uma vasta gama de serviços que vão ao encontro das
necessidades dos clientes e dos seus animais de companhia. Esta é uma parceria que nos deixa
bastante satisfeitos, pois, em conjunto, desenvolvemos e trazemos ao setor um produto
completo, diferenciador e com preços muito competitivos”, refere João Horta e Costa, Chief
Comercial Officer da Europ Assistance Portugal.
O seguro permite, de forma rápida e simples, a subscrição online, ficando disponível em 24h, de
modo a que o cliente possa usufruir rapidamente de diversas vantagens previstas no âmbito da
rede de prestadores. O Petki oferece ainda quatro modalidades de subscrição: Base, Silver, Gold
e Platinum.
A nova parceria da Europ Assistance representa um reforço da aposta num mercado que está
em crescimento e tem cada vez mais procura por parte do cliente.
Para mais informações sobre o seguro Petki, por favor, consultar: http://www.petki.pt/

SOBRE O GRUPO EUROP ASSISTANCE
Criado em 1963, o Grupo Europ Assistance (detido pelo Grupo Generali) foi pioneiro nos serviços de
assistência, apoiando clientes em mais de 200 países, com uma rede de 750.000 parceiros e 41 filiais
e sucursais. Em Portugal há 28 anos, a Europ Assistance conta com uma oferta abrangente de
soluções nas áreas de negócio automóvel, viagem, saúde e lar & família. A sua missão – You Live We
Care - é cuidar daqueles que em si confiam e estar ao lado dos clientes em todas as situações que
envolvem a necessidade de assistência, a qualquer hora, em qualquer lugar.

