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Europ Assistance reforça operações na Ásia 
com escritório na Tailândia 
 

 

O Grupo Europ Assistance acaba de anunciar a abertura de uma nova sucursal na Tailândia, 

reforçando o seu compromisso com a região asiática, na qual já opera há trinta anos. A presença 

na Tailândia permitirá à Europ Assistance disponibilizar os seus serviços de assistência a países 

do sudeste da Ásia, incluindo Tailândia, Malásia, Singapura e Indonésia. 

 

O reforço das operações nesta região irá possibilitar à Europ Assistance o acompanhamento mais 

próximo dos seus clientes europeus, americanos e asiáticos no sudeste asiático, impulsionando 

o crescimento contínuo das suas operações globais. Com equipas experientes no local, a Europ 

Assistance pode também fortalecer e expandir as suas parcerias com companhias aéreas locais, 

agentes de viagens, provedores de seguros (em particular a Generali) e entidades bancárias. 

 

«Estamos muito entusiasmados em expandir a nossa presença na Ásia com a abertura do novo 

escritório na Tailândia. Esta posição na região é apenas o início para os nossos planos de 

crescimento contínuo no continente e permitir-nos-á continuar a apresentar a qualidade e 

excelência dos nossos serviços a parceiros atuais e futuros da região», afirma Philippe 

Demangeat, CEO do Grupo Europ Assistance no sudeste asiático. 

 

«A Europ Assistance está presente na Ásia há três décadas. Esta expansão destaca a relevância 

deste continente no nosso crescimento global e dá-nos a possibilidade de estabelecer uma base 

sólida num mercado-alvo importante com a disponibilização de um serviço de alto nível», declara 

Pascal Baumgarten, CEO do Grupo Europ Assistance na Europa do Norte, Central e 

Oriental, Ásia e África. 

 

Sobre a abertura desta nova sucursal Antoine Parisi, CEO do Grupo Europ Assistance refere  

«depois de operar na região há mais de trinta anos, estabelecer este novo ponto de apoio na 

Tailândia é essencial para incrementar a expansão internacional do nosso grupo. O novo 

escritório facilitará parcerias locais e relações mais fortes, permitindo-nos fornecer valor e serviços 

avançados a viajantes e parceiros locais e internacionais». 

 
 

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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