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EUROP ASSISTANCE E SEE TICKETS 
PORTUGAL LANÇAM SEGURO DE 
CANCELAMENTO DE BILHETES  
 
A Europ Assistance, em parceria com a bilheteira online See Tickets Portugal, lançou 
um seguro de cancelamento de bilhetes, que garante o reembolso de ingressos para 
eventos musicais, desportivos, teatro, festivais, etc, caso o segurado não possa 
comparecer por motivos alheios à sua vontade.  
 
A See Tickets Portugal, com sede em Inglaterra, começou a sua atividade em Portugal 
no ano de 2019, solidificando a sua posição desde aí com excelentes resultados.  
 
Algumas dos motivos previstos no seguro de cancelamento de bilhetes são: 

✓ Impedimentos profissionais como cessação do contrato de trabalho 
ou integração num posto de trabalho de uma nova empresa; 

✓ Morte, acidente, doença ou hospitalização do segurado, cônjuge, 
ascendentes ou descentes menores; 

✓ Avaria ou acidente no veículo propriedade do segurado, ou do seu 
cônjuge, ocorrido 48 horas antes do início do Evento; 

✓ Roubo da documentação ou da bagagem, que impossibilite o 
Segurado de aceder ao evento; 

✓ Perturbações de ordem pública, greves; 
✓ Prejuízos graves no domicílio ou instalações profissionais do 

segurado. 

João Horta e Costa, Chief Commercial Officer da EuropAssistance, acredita “que esta 
nossa solução possa ser um incentivo à maior participação dos portugueses em 
eventos de caráter cultural. É com enorme satisfação que estabelecemos esta parceria 
potenciadora de comodidade e maior proteção dos nossos clientes na hora de comprar 
bilhetes.” 
 

“Estamos a disponibilizar uma solução que está a ter bom acolhimento no mercado e 
com um parceiro de referência, o que é a combinação perfeita para nos consolidarmos 
no mercado português”, referem Ludovic Anacleto e Tiago Fonseca, Co-General 
Managers da See Tickets Portugal. “ 
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https://www.europ-assistance.com/
https://www.europ-assistance.com/
https://it.linkedin.com/company/europ-assistance
https://twitter.com/ea_group
https://www.youtube.com/user/europassistancegroup
https://www.facebook.com/EuropAssistancePT/


 

 

 

 

SOBRE A SEE TICKETS PORTUGAL  

A See Tickets é uma das maiores empresas de bilhética no mundo e líder de mercado no Reino Unido. 

Conta com uma rede de mais de 8.000 promotores, festivais, eventos desportivos, teatros, atrações, 

parques, e muito mais. Estão presentes na Europa, no Reino Unido e nos Estados Unidos da América.  

Saiba mais em https://group.seetickets.com/. 

 

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 

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. 

 

https://group.seetickets.com/

