Comunicado de Imprensa

A Europ Assistance renovou a parceria com a UNICRE para o triénio 2018-2020.
Os detentores dos cartões de crédito da rede Unibanco continuam assim a beneficiar
dos serviços de assistência da Europ Assistance, prestados por uma equipa
especializada, 24h/dia, 365 dias/ano.
A assistência aos clientes Unibanco contempla um conjunto de serviços de forma a
responder às mais diversas necessidades, tais como: a assistência técnica e médica
no lar, a assistência automóvel. e assistência em viagem ao estrangeiro. Para que os
clientes da rede Unibanco estejam sempre protegidos, em caso de acidente ou
doença estão garantidas as despesas médicas, cirúrgicas, farmacêuticas e de
hospitalização, assim como o acompanhamento da pessoa segura hospitalizada e
repatriamento entre outras coberturas.
Com a renovação desta parceria a companhia pretende reforçar a assistência e
proteção do cliente através de um serviço de elevada qualidade.
Maria João Alvarez, diretora comercial da Europ Assistance, considera que “a
renovação deste acordo é um reflexo da qualidade do nosso serviço, mas também da
capacidade de resposta da companhia ao nível da assistência num ano que que
assinalamos 25 anos de presença em Portugal ”

Grupo Europ Assistance
Criado em 1963, o Grupo Europ Assistance, pioneiro nos serviços de assistência, disponibiliza os seus serviços
mundialmente, 24 horas por dia e todos os dias do ano. Com uma oferta abrangente de soluções que garantem os
riscos associados às áreas de negócio automóvel, viagem, saúde, lar & família, o Grupo mantém o espírito inovador,
apostando fortemente nas novas tecnologias. Com 53 anos de experiência e ligação ao Grupo Generali, o Grupo Europ
Assistance tem 44 filiais e sucursais, conta com uma equipa de 8400 colaboradores e mais de 425 mil parceiros que,
em conjunto, assistem mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo.
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