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EUROP ASSISTANCE FORTALECE PARCERIAS NO
SEGMENTO AUTOMÓVEL
A Europ Assistance Portugal estabeleceu uma nova parceria no segmento automóvel
com a Leasys, uma marca Stellantis, que iniciou atividade em Portugal no final de 2020.
A empresa de mobilidade disponibiliza soluções de renting de longa duração para uma
experiência de condução totalmente tranquila.
A Leasys escolheu a Europ Assistance para prestar serviços de atendimento ao cliente
através da linha de apoio ao condutor 24/7, serviços de assistência em viagem e ainda
a gestão de viaturas de substituição em caso de manutenção, avaria, acidente, furto
ou roubo.
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Para João Horta e Costa, Chief Commercial Officer da Europ Assistance Portugal:
“Esta é mais uma parceria de relevo para a Europ Assistance e que nos permite
continuar a reforçar a nossa posição de parceiro privilegiado das gestoras de frota em
território nacional, mais concretamente no segmento de gestoras das Marcas, como é
o caso da Leasys. Iremos, com certeza, dar uma resposta eficiente e de excelência, de
forma a garantir a satisfação de todos os clientes da Leasys”.
“A Europ Assistance é uma empresa líder no mercado de assistência automóvel em
Portugal e já provou ser um parceiro de confiança na prestação de serviços para
Gestoras de Frota. Com esta nova parceria pretendemos elevar ainda mais o nosso
processo de atendimento e de assistência, assim como oferecer o melhor serviço de
mobilidade aos nossos clientes”, refere Bruno Lourenço, Country Manager da Leasys
em Portugal.
A parceria entre as duas empresas reforça a presença da Europ Assistance no
mercado de gestão de frotas, assim como fortalece o reconhecimento da qualidade dos
serviços prestados.
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.

SOBRE A LEASYS
Leasys, uma marca Stellantis e subsidiária do FCA Bank, é uma 50:50 joint venture entre a Stellantis
e o Crédit Agricole, estabelecida em Setembro de 2001. A Leasys oferece um sistema de serviços de
mobilidade completo e inovador para particulares, profissionais e empresas de todos as dimensões:

de curta, média ou longa duração ao car sharing através da plataforma U Go e I-Link. No final de 2019,
lançou o primeiro serviço de subscrição de carros em Itália com o CarCloud. Através da marca
Clickar, a Leasys é também uma das maiores revendedoras online e offline de carros de frota usados
para particulares, profissionais e empresas na Europa. Com sede em Itália, a Leasys iniciou o
processo de internacionalização em 2017 com a abertura de múltiplos escritórios em toda a Europa:
hoje opera em Espanha, França, Reino Unido, Alemanha, Bélgica, Holanda, Polónia, Portugal, Grécia,
Áustria e Dinamarca, gerindo uma frota que terá mais de 400 000 veículos no final de 2021. Em junho
de 2019, a empresa lançou as Leasys Mobility Stores em Itália. Agora disponíveis em França, as lojas
oferecem aos clientes acesso a todos os serviços de mobilidade disponibilizados pela Leasys. Com
o lançamento da primeira Mobility Store totalmente eletrificada no Aeroporto Torino Caselle, a Leasys
está no caminho de se tornar num operador chave para a mobilidade sustentável. De facto, graças à
instalação de mais de 1 200 estações de carregamento eléctrico em todas as lojas até ao final de
2020, a Leasys terá a maior rede elétrica de Itália. Em 2021, o projecto de electrificação irá continuar
também nos países europeus em que a Leasys opera. Saiba mais em: www.leasys.com

