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Prévoir-Vie anuncia alargamento da sua rede comercial
A Prévoir-Vie, sucursal portuguesa do Groupe Prévoir, especialista em seguros de vida,
irá a partir de 2012 alargar a sua rede comercial com a consequente abertura de novos
escritórios e do crescimento do número de mediadores ligados. Esta foi uma das
novidades anunciadas pela seguradora no lançamento do seu 2º Projecto de Empresa
2012-2014, no final do primeiro trimestre, no Porto, e que serviu para apresentar a
estratégia da Prévoir para os próximos três anos.
O alargamento da rede permitirá nas palavras de Luiz Ferraz, mandatário geral da
sucursal em Portugal, “ estar cada vez mais próximo dos nossos clientes, e conquistar
novos”, particularmente em zonas consideradas pela empresa “de grande potencial”, tais
como a Beira Interior, Baixo Alentejo, Algarve, Açores e a Madeira.
Esta expansão enquadra-se na estratégia de crescimento do centenário Groupe Prévoir.
“Ao fim de 16 anos em Portugal, com 14 agências e mais de 300 mediadores, temos
know-how para reforçarmos a nossa presença e apresentar produtos inovadores e muito
competitivos”, afirma o responsável.
“O contexto actual é estimulador para nós, levando-nos a ir mais longe e de forma mais
determinados“ refere.
Inovar, Agir, Diversificar - Novos produtos em novas áreas de seguros
O aumento do nível da esperança média de vida e as limitações nos serviços oferecidos
ao nível do Serviço Nacional de Saúde são vistos pela companhia como oportunidades
para investir em novos produtos de seguros de doença e dependência. Neste domínio,
podem as apólices prever mesmo a readaptação dos espaços da casa do cliente,
permitindo-lhe uma melhor qualidade de vida.
Para Luiz Ferraz, “esta realidade leva-nos a ponderar o alargamento da actividade da
Prévoir a novas áreas de seguro”.
O Prévoir Sénior, produto claramente voltado para a terceira idade vai ver-se
enriquecido, incluindo, por exemplo, uma assistência 24 horas, capaz de responder a
um conjunto vasto de necessidades que possam surgir. Áreas como a das doenças
graves femininas, a protecção das crianças e adolescentes estão também a ser
trabalhadas.

Sobre a Prévoir
A Prévoir-Vie é a sucursal portuguesa do Groupe Prévoir, especialista nos seguros de
pessoas. Opera exclusivamente na área dos seguros de vida e de previdência. Com
sede no Porto, conta com cerca de 300 mediadores, espalhados pelos seus actuais 14
escritórios: Amarante, Aveiro, Braga, Coimbra, Évora, Figueira da Foz, Lamego, Leiria,
Lisboa, Vila Real, Porto, Santarém, Viana do Castelo e Viseu.
Com mais de cem anos de experiência, o Groupe Prévoir iniciou a sua actividade em
França em 1910. A nível internacional, está presente em Portugal (1996), na Polónia
(2000), no Vietname (2005), no Brasil (2011) e mais recentemente no Camboja
(Fevereiro de 2012).
É totalmente independente de qualquer grupo bancário ou financeiro. A sua gestão
rigorosa e solidez financeira colocam-no entre os primeiros seguradores vida em França.
Em Maio de 2011, obteve a cotação “A” das agências Standard & Poors e Fitch Ratings
no que diz respeito aos seus investimentos e à gestão do capital próprio.
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