SABSEG ESTABELECE PARCERIA COM OS SERVIÇOS SOCIAIS DA GUARDA NACIONAL
REPUBLICANA

Condições especiais para os Serviços Sociais GNR e seus Beneficiários.

Foi assinado hoje, 15 de março, um protocolo entre a SABSEG e os Serviços Sociais da Guarda
Nacional Republicana que visa garantir aos seus beneficiários a disponibilização de um serviço de
corretagem de seguros de qualidade, capaz de assegurar uma efetiva resposta às suas reais
necessidades e expectativas.
A cerimónia contou com a presença do Sr. Coronel Arménio Timóteo Pedroso, Vice-presidente do
Conselho de Direção da SSGNR, e do Dr.º Miguel Machado, Presidente do Conselho de
Administração da SABSEG.
Pretende-se desenvolver produtos que permitam comunicar uma oferta diferenciada de soluções
para os beneficiários dos SSGNR em todos os domínios do seu quotidiano.
A partir de hoje os mais de 120.000 beneficiários da SSGNR passam a dispor de um apoio
personalizado e permanente ao longo de toda a vigência das suas apólices, assumindo a SABSEG
através da sua vasta rede de distribuição e presença geográfica, a gestão da sua carteira de
seguros, acompanhando tecnicamente a evolução dos riscos e procedendo à tramitação
processual de eventuais sinistros desde a participação do acidente até ao pagamento da
indemnização.
A SABSEG dá assim mais um passo importante no sentido do alargamento das suas parcerias de
âmbito nacional e na oferta de soluções que representam uma efetiva proteção aos seus clientes.

SOBRE A SABSEG
A SABSEG – Corretor de Seguros é uma empresa de seguros 100% portuguesa e totalmente
independente. Com presença multinacional, está especializada no aconselhamento e gestão do
risco de pessoas e bens, através da mediação e corretagem de seguros, desenvolvendo todos os
processos de gestão necessários para uma efetiva proteção financeira de mais de 170 mil clientes
particulares e empresariais.
Fundada em 1999, a empresa marca hoje presença em cinco países, três continentes e é hoje líder
do mercado de corretagem. Com mais de 1700 agentes e 300 colaboradores, a SABSEG possui 31
escritórios e está presente em cinco países e três continentes.
A empresa é um operador de referência junto de todo o mercado segurador, sendo líder na
colocação e gestão de seguros junto dos principais grupos seguradores (nacionais e
internacionais) a operar em Portugal.

Contacto para imprensa:
Departamento de Comunicação e Marketing | marketing@sabseg.pt |

