SABSEG ESTABELECE PROTOCOLO DE EXCLUSIVIDADE COM O CLUBE MILITAR NAVAL

A SABSEG assinou hoje, 3 de abril, um protocolo de exclusividade com o Clube Naval Militar,
dando assim mais um passo importante no sentido do alargamento das suas parcerias de âmbito
nacional e na oferta de soluções que garantam a proteção dos seus clientes.
Com esta parceria a SABSEG irá desenvolver, em conjunto com as empresas de seguros, produtos
que permitam comunicar uma oferta diferenciada de soluções para os sócios do CLUBE MILITAR
NAVAL, em todos os domínios do seu quotidiano, com condições exclusivas de proteção que o
CLUBE MILITAR NAVAL entenda incluir como benefício automático para todos os seus sócios.
A SABSEG pretende proporcionar uma verdadeira mais-valia na relação do CLUBE MILITAR
NAVAL com os seus associados, contribuindo ativamente para o aumento o valor percecionado
por estes últimos, nomeadamente através da prestação de um serviço personalizado e de
qualidade, que assegure a possibilidade de transferência dos riscos – do CLUBE MILITAR NAVAL,
dos seus associados - para as empresas de seguros, às melhores condições do mercado.
Na cerimónia estiveram presentes o Presidente da Direção do CLUBE MILITAR NAVAL, Capitão
de Mar e Guerra, Paulo Cavaleiro Ângelo, da parte da SABSEG, Miguel Machado, Presidente do
Conselho de Administração.
Para Paulo Cavaleiro Ângelo, “com esta parceria os associados do Clube Militar Naval passam a
beneficiar de um apoio personalizado e permanente, do líder de mercado da área da corretagem,
através da vasta rede de distribuição e proximidade.
Já Miguel Machado referiu que “ no âmbito da nossa atividade, dispensamos uma particular
atenção à gestão de riscos patrimoniais e sociais, bem como ao estudo e lançamento de
Programas de Seguros destinados aos mais diversos universos Empresariais e Associativos,
alicerçados em relações de profunda parceria e cooperação, que nos permitem trabalhar
diariamente com uma enorme satisfação pela confiança em nós depositada pelos nossos clientes
e com objetivo de disponibilizar, em cada momento, as melhores soluções.

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.
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