
 

 

 

SABSEG Estabelece Parceria com a Associação Portuguesa dos Administradores Judiciais 

  

A Corretora de Seguros assinou, ontem, dia 15 de março um protocolo com a Associação 
Portuguesa dos Administradores Judiciais (APAJ). 

  

A APAJ – Associação Portuguesa dos Administradores Judiciais é a associação mais representativa 
da classe dos Administradores Judiciais, trabalhando na intransigente e constante defesa dos seus 
direitos e interesses.   

Com este protocolo a SABSEG irá possibilitar uma verdadeira mais-valia na relação da APAJ com 
os seus associados, contribuindo ativamente para o aumento do valor percecionado por estes 
últimos, nomeadamente através da prestação de um serviço personalizado e de 
qualidade. A corretora deseja oferecer soluções que façam com que os sócios da APAJ se sintam 
protegidos e seguros no seu quotidiano.  

Assim, através deste protocolo, a SABSEG dá 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. 

 

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 |  
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