Comunicado de Imprensa
N Seguros regressa à Europ Assistance
Montepio, para a prestação de serviços de assistência automóvel, saúde e animais
domésticos.
Entre o leque de novos serviços está incluída a assistência ao novo produto N Bike,
que garante assistência médica em Portugal e Espanha, assim como apoio
domiciliário durante o período de convalescença, e assistência ao N Pet, produto para
animais de estimação que garante o regresso antecipado por morte do animal seguro,
a guarda em canil ou gatil, o registo e licença de animais, entre outras garantias
específicas para este segmento de mercado.
Maria João Matos, Diretora Comercial e Marketing da Europ Assistance, refere que
“estamos muito satisfeitos por voltar a trabalhar com a N Seguros. Iremos, como é
nosso hábito, responder às suas expetativas, garantido um serviço de elevada
qualidade e que responda às necessidades do nosso parceiro.”
Com esta parceria a Europ Assistance garante a máxima segurança aos segurados da
N Seguros, estando disponíveis para os apoiar, 24h/24h durante 365 dias por ano.

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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A Europ Assistance retoma a parceria com a NSeguros, a seguradora direta do Grupo

