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 SIMPLAR, o novo cartão pré-pago de assistência 

no mercado português  
 
 
Técnicos de lar, dogwalking, consulta médica online, assistência informática remota são 
alguns exemplos dos serviços agora disponibilizados pelo SIMPLAR, os cartões pré-
pagos de assistência da Europ Assistance.  
 
O SIMPLAR integra uma rede de prestadores com mais de 700 profissionais 
credenciados e apresenta-se no mercado com quatro opções: Assistência Técnica no 
Lar, Consulta Médica Online, Assistência Informática Remota e Assistência a Animais 
Domésticos. Qualquer um dos packs pode ser adquirido através do site: www.simplar.pt. 
 
Os serviços prestados pelo SIMPLAR têm uma ampla cobertura geográfica e garantem 
rapidez e eficiência na resposta a todas as solicitações. 
 
O Simplar Assistência Técnica no Lar dispõe de um conjunto de serviços que ajudam 
a resolver os imprevistos do lar: canalizador, eletricista, técnico de eletrodomésticos, 
pintor, montadores profissionais (bricolage), técnicos de estores, estucador, ladrilhador 
e pedreiro.  
 
No pack Simplar Consulta Médica Online estão assegurados, além da consulta 
médica por vídeo chamada, a prescrição de receitas e declarações médicas, realizadas 
por uma equipa de profissionais qualificados. 
 
Com o cartão Simplar Assistência Informática Remota será possível fazer 
diagnósticos, instalações ou configurações, a computadores pessoais, tablets e 
smartphones através de uma rede de técnicos credenciados. 
 
O Simplar Assistência Animais Domésticos oferece um conjunto de serviços não-
clínicos essenciais ao bem-estar animal, como petsitting/dogwalking, banhos e tosquias 
ou alojamento em hotel para animais de companhia.  
 
«O conceito do SIMPLAR surge da necessidade de resolvermos situações do dia-a-dia 
de forma rápida e simples, porque sabemos que o tempo é um bem cada vez mais 
precioso. SIMPLAR é sinónimo de eficiência, rapidez e qualidade», afirma Maria João 
Matos, diretora Comercial de Marketing da Europ Assistance Portugal.  
 
 
PVP 

Simplar Assistência Técnica no Lar: 49,99 € 

Simplar Consulta Médica Online: 49,99 € 

Simplar Assistência Informática Remota: 49,99 € 

Simplar Assistência Animais Domésticos: 49,99 € 
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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 faz parte do Grupo Generali, um dos líderes mundiais de seguros. 

 

 

 

 


