Comunicado de Imprensa
Europ Assistance reforça o Seguro de
Proteção Mecânica com Versão Plus

Este seguro garante as avarias mecânicas para automóveis usados entre particulares
que já não beneficiam da garantia do fabricante e constitui uma forma de assegurar
confiança a quem compra ou vende um automóvel usado
A versão Plus de subscrição anual, para além de abranger os componentes cobertos
da versão Base - motor, peças mecânicas, caixa de velocidades, mão-de-obra e
diferencial, passa também a incluir, os componentes elétricos, alimentação, direcção,
sistema de travões e de refrigeração.
São elegíveis para a subscrição do Seguro de Proteção Mecânica ligeiros de
passageiros até 3.000cc ou 200cv de potência; na versão base, veículos até 12 anos
de idade ou 200.000km na data da contratação; Na versão Plus veículos até 8 anos de
idade ou 150.000km, na data da contratação.
Para garantir a mobilidade em caso de avaria os condutores beneficiam da assistência
em viagem disponibilizada pela Europ Assistance.
Mais informações sobre o Seguro de Proteção Mecânica em
www.seguroprotecaomecanica.pt
Grupo Europ Assistance
Criado em 1963, o Grupo Europ Assistance, pioneiro nos serviços de assistência, disponibiliza os seus serviços
mundialmente, 24 horas por dia e todos os dias do ano. Com uma oferta abrangente de soluções que garantem os
riscos associados às áreas de negócio automóvel, viagem, saúde, lar & família, o Grupo mantém o espírito inovador,
apostando fortemente nas novas tecnologias. Com 53 anos de experiência e ligação ao Grupo Generali, o Grupo Europ
Assistance tem 44 filiais e sucursais, conta com uma equipa de 8400 colaboradores e mais de 425 mil parceiros que,
em conjunto, assistem mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo.
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Lisboa, 22 de janeiro de 2018

A Europ Assistance aposta na melhoria das condições do Seguro de Proteção
Mecânica, disponibilizando uma nova versão – Plus, com um conjunto mais alargado
de coberturas.

