Campanha 2º Carro

Condições da campanha 2º Carro da Direct:
 Aos Clientes que tragam para a Direct o seu 2º carro,
oferecemos uma tarifa personalizada, permitindo ter acesso a
um desconto no prémio de seguro até 50%.

 O desconto é aplicado sobre os prémios das garantias de
responsabilidade civil, choque colisão ou capotamento, furto ou
roubo e incêndio, raio ou explosão, para a tarifa em vigor no
momento de contratação da apólice.

 A cada renovação da apólice, o desconto poderá ser alterado
em função do n.º de sinistros durante a anuidade.

 A subscrição da nova apólice está sujeita às regras de
subscrição da companhia.



Campanha válida até 31/12/2017 e apenas para Clientes Direct, cujos
contratos de seguro automóvel estejam em nome do mesmo titular ou
cônjuge.

Ageas Portugal, Companhia de Seguros, S.A. | Sede: Rua Gonçalo Sampaio, 39, Apart. 4076, 4002-001 Porto |
Matrícula/Pessoa Coletiva Nº 503 454 109 | Conservatória de Registo Comercial do Porto | Capital Social: 36.870.805
Euros | Tel: 21 861 23 23| Fax: 21 854 06 00 | Call Center: 808 23 33 33. Horário: Seg. a Sex. das 08h30 às 22h00 |
Site: www.segurodirecto.pt
A AXA Portugal, Companhia de Seguros, S.A., a AXA Portugal, Companhia de Seguros de Vida, S.A. e a AXA Global
Direct Seguros y Reaseguros S.A.U. – Sucursal em Portugal (AXA Portugal) foram adquiridas pela Ageas, um Grupo
segurador internacional, pelo que a utilização de quaisquer marcas AXA ou logotipos pela AXA Portugal ocorre ao abrigo
de um acordo de licenciamento temporário de marcas com o Grupo AXA.
A Ageas é um grupo segurador internacional, sediado em Bruxelas, com 190 anos de experiência. Presente em 13
países da Europa e da Ásia, a empresa propõe soluções de seguros de vida e não vida a milhões de Clientes Particulares
e Empresas. Saiba mais em www.ageas.com.

