Comunicado de Imprensa

O Grupo Europ Assistance chegou a acordo com a Seguradoras Unidas para adquirir
a participação que esta tinha na Europ Assistance Portugal, passando a deter 100%
da empresa, que opera no nosso país há 25 anos.
Esta aquisição reforça a aposta estratégica do grupo, em Portugal, onde presta
assistência a mais de meio milhão de portugueses. É também o reconhecimento da
qualidade, inovação e espírito de equipa dos 400 colaboradores.
Em Portugal, a Europ Assistance iniciou a sua atividade na assistência em viagem e
assistência automóvel, mas nos últimos anos tem desenvolvido outras áreas de
negócio, como assistência saúde e lar & família.
Para o CEO do Grupo Europ Assistance, Antoine Parisi, “esta operação confirma o
compromisso do grupo com Portugal”. Além disso, reforça as participações
importantes nas filiais do Brasil, Chile e Argentina. Sendo a América Latina um
mercado estratégico para o nosso Grupo”.
Paula Casa Nova, CEO da empresa em Portugal, refere ainda que “Portugal é uma
oportunidade para o crescimento da Europ Assistance, num mercado cada vez mais
competitivo e em constante evolução, graças aos avanços da tecnologia, mas onde a
componente humana continua a ser decisiva para o nosso sucesso no futuro”.

Grupo Europ Assistance
Criado em 1963, o Grupo Europ Assistance foi pioneiro nos serviços de assistência, apoiando mais de 300 milhões de
pessoas em 208 países graças a uma rede de 750.000 parceiros e 37 filiais e sucursais. A nossa missão é “from
distress to relief, anytime, anywhere”. Com uma oferta abrangente de soluções que garantem os riscos associados às
áreas de negócio automóvel, viagem, saúde, nomeadamente assistência sénior, lar & família, protecção de identidade,
telemedicina e Conciergerie. A visão dos mais de 7.530 colaboradores é ser a empresa de assistência mais confiável
do mundo. A Europ Assistance faz parte do Grupo Generali, um dos líderes mundiais de seguros.

Para mais informações:
LPM Comunicação
Vera Pinto
Tel: 93 475 455

Lisboa, 22 de maio de 2018

Europ Assistance Grupo passa a deter 100%
da empresa em Portugal

E-mail: verapinto@lpmcom.pt

Número de páginas 2

Página 2

