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Guia do Automóvel agora com Garantias  
da Europ Assistance 
 

A Europ Assistance acaba de estabelecer uma parceria com o Guia do Automóvel, que 

passa a disponibilizar informação sobre os Seguros de Extensão de Garantia e de Proteção 

Mecânica. 

 

Estes produtos podem ser adquiridos aquando da aquisição de um carro novo, em alternativa à 

extensão de garantia do fabricante, ou aquando da compra ou venda de um carro usado entre 

particulares, com o objetivo de valorizar a transação garantindo a proteção do risco de avarias. 

 

O seguro de Extensão de Garantia da Europ Assistance destina-se a veículos novos ou até 

22 meses de matrícula. O comprador do veículo pode contratar adicionalmente aos dois anos a 

que tem direito, mais 12, 24 ou 36 meses de garantia e até 60.000, 100.000, 150.000 kms ou kms 

ilimitados. 

 
O seguro de Proteção Mecânica da Europ Assistance é um seguro que garante as avarias 

mecânicas para automóveis usados, adquiridos numa venda entre particulares, que já não 
beneficiam da garantia do fabricante e constitui uma forma de valorizar, a quem compra ou vende, 
um automóvel usado, protegendo os novos proprietários contra eventuais despesas inesperadas. 
 
«O Guia do Automóvel é reconhecido no setor automóvel como a plataforma online mais completa 
onde que se podem consultar informações técnicas e preços de todos os modelos existentes 
comercializados em Portugal. A disponibilização da oferta das garantias da Europ Assistance é 
um reconhecimento da qualidade e da relevância dos nossos produtos, o que nos enche de 
orgulho», afirma Mário Solano, Key Account Manager da Europ Assistance Portugal a propósito 
desta parceira. 
 
Para mais informações sobre a Extensão de Garantia e o seguro de Proteção Mecânica da Europ 
Assistance, por favor, consultar www.guiadoautomovel.pt/europassistance. 
 

 

 
 

SOBRE O GRUPO EUROP ASSISTANCE 
Criado em 1963, o Grupo Europ Assistance foi pioneiro nos serviços de assistência, apoiando clientes 

em mais de 200 países graças a uma rede de 750.000 parceiros e 39 filiais e sucursais. A nossa missão 

é levar ajuda às pessoas em situações de aflição, a qualquer hora em qualquer lugar. Com uma oferta 

abrangente de soluções que garantem os riscos associados às áreas de negócio automóvel, viagem, 

saúde, nomeadamente assistência sénior, lar & família, proteção de identidade, telemedicina e 

Conciergerie. A visão dos mais de 7.765 colaboradores é ser a empresa de assistência mais confiável 

do mundo. A Europ Assistance S.A. – Sucursal em Portugal faz parte do Grupo Generali, um dos 

líderes mundiais de seguros. 
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