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O ClubTek e a Europ Assistance lançam seguro 
contra danos e roubo de telemóveis, tablets e 
computadores 
 
O ClubTek, loja de tecnologia online, em parceria com a Europ Assistance lançou um 
seguro contra danos acidentais, furto ou roubo de telemóveis, smartphones, tablets, 
laptops e desktops. A solução abrange equipamentos novos e recondicionados. 
 
É um produto de venda opcional, para uma cobertura de 12 ou 24 meses, que pode 
ser subscrito no próprio website do ClubTek.  
 
Fica assegurada a reparação do equipamento em caso de danos acidentais (eléctricos, 
danos por água, quebra de teclas, danos no ecrã). Se a reparação não for possível, o 
cliente tem direito à substituição do equipamento por outro novo com as mesmas 
características. Este seguro inclui peças, mão-de-obra, impostos e transporte do 
equipamento e disponibiliza, ainda, uma linha de assistência para participação e 
informação de sinistros. 
 
João Horta e Costa, Chief Commercial Officer da Europ Assistance refere, “com a 
importância crescente dos artigos tecnológicos, a possibilidade de providenciar 
garantias de proteção na utilização e preservação dos seus equipamentos eletrónicos, 
torna o nosso serviço relevante para os nossos clientes”. 
 
De acordo com Nuno Pereira Manager at ClubeTek, “Prestar um serviço completo 
passa por também garantir satisfação no pós-venda, um seguro tão abrangente como 
este permite que os nossos clientes possam usufruir dos nossos produtos na sua 
máxima potencialidade e sempre em segurança.” 

 

 

SOBRE O CLUBTEK 

Somos o seu Clube. Somos o lugar onde mora a tecnologia de ponta na melhor relação qualidade-preço. 

Aqui acede às melhores marcas com toda a comodidade e torna mais fáceis as suas rotinas. Aqui 

descobre a inovação que o inspira para ir mais longe nos seus objetivos. Queremos ser o lugar onde 

escolhe vir para um serviço transparente, fácil e de qualidade máxima para dar resposta eficiente a tudo o 

que procura. 

Saiba mais em  https://clubtek.pt/ 

 

SOBRE O GRUPO EUROP ASSISTANCE 

Fundada em 1963, a Europ Assistance, pioneira nos serviços de assistência, apoia clientes em mais de 200 

países e territórios graças à nossa rede de 750.000 fornecedores aprovados e 43 centros de assistência. A 

nossa missão é levar pessoas ou corporações da angústia ao alívio - a qualquer hora e em qualquer lugar. 

Prestamos assistência rodoviária, assistência em viagem e seguros, bem como serviços de assistência 

pessoal, tais como a proteção dos idosos, proteção da identidade digital, telemedicina e Conciergerie. A 

https://www.europ-assistance.com/
https://www.europ-assistance.com/
https://www.google.com/url?q=https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url%3Dhttps%253A%252F%252Fclubtek.pt%252F%26data%3D05%257C01%257CAlexandra.Carvalho%2540europ-assistance.pt%257Caf1add9e9d834d894c7f08dab5d5e598%257C9f9d6315bfeb44e0a99839eae439fbc8%257C1%257C0%257C638022227531897886%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000%257C%257C%257C%26sdata%3DjTK8P3RmdwoIR%252BiF6p8TG2qxpDErt1ppYCoTJk6eIYA%253D%26reserved%3D0&source=gmail-imap&ust=1667829403000000&usg=AOvVaw0K35yC6EYYn11hz1V4iNko
https://it.linkedin.com/company/europ-assistance
https://twitter.com/ea_group
https://www.youtube.com/user/europassistancegroup
https://www.facebook.com/EuropAssistancePT/


 

 

 

visão dos nossos 10.000 empregados é ser a empresa de assistência mais fiável do mundo.  

 

A Europ Assistance faz parte do Grupo Generali, um dos principais seguradores do mundo. 

 

 
 SOBRE O GRUPO GENERALI 

A Generali é um dos maiores fornecedores mundiais de seguros e gestão de activos. Fundada em 1831, 

está presente em 50 países do mundo, com um rendimento total de prémios de 75,8 mil milhões de euros 

em 2021. Com cerca de 75.000 empregados a prestar apoio a 67 milhões de clientes, o Grupo tem uma 

posição de liderança na Europa e uma presença crescente na Ásia e na América Latina. No centro da 

estratégia da Generali está o seu compromisso de Parceiro vitalício com os clientes, alcançado através de 

soluções inovadoras e personalizadas, a melhor experiência do cliente e as suas capacidades de distribuição 

global digitalizada. O Grupo incorporou plenamente a sustentabilidade em todas as escolhas estratégicas, 

com o objetivo de criar valor para todos os stakeholders, ao mesmo tempo que constrói uma sociedade mais 

justa e resiliente. 

 


