
QUEM SOMOS 

Sobre o Grupo Ageas... 
 

A  Ageas é um Grupo segurador internacional, sediado em Bruxelas, com 190 anos de experiência. Presente em 14 países 

da Europa e da Ásia, a empresa propõe soluções de seguros de vida e não vida a milhões de Clientes Particulares e 

Empresas. A Ageas integra o ranking das top 20 seguradoras da Europa e concentra as suas actividades de negócio na 

Europa e na Ásia que, em conjunto, constituem a maior quota do mercado global de seguros.  

 

Conta com mais de 40.000 Colaboradores (incluindo parcerias não consolidadas). 
  
  

Valorizamos relações a longo termo 
CLIENTES AGENTES 

 Estimulamos o 

ambiente de trabalho 

colaborativo baseado 

numa cultura 

confiança. 

Ajudá-los a 

concretizar as suas 

ambições individuais. 

Estamos atentos às 

suas necessidades.  

Desenvolvemos 

diariamente relações  

win-win que permitem a 

ambas as partes crescer 

em conjunto. 

Proporcionamos 

crescimento sustentável ao 

longo do tempo, através de 

fortes compromissos com 

garantia de retorno 

competitivo. 

COLABORADORES ACIONISTAS 

Posição sólida na Europa e na Ásia 

Nº1 Vida 
Nº3 Não Vida 



QUEM SOMOS 

Grupo AGEAS em números (2015) 

€ 29.8 Mil Milhões Volume de Negócios 226% Rácio Solvência I 

€770 Milhões Resultado Líquido  182% Rácio Solvência II 

96,8 % Rácio Combinado 

 

Grupo AGEAS em Portugal: Uma posição sólida   
 O Grupo Ageas em Portugal é o 2º operador no mercado segurador, sendo o 3º em Não Vida e o 1º em 

Vida (com base nas reservas matemáticas). 

 

A Ageas está representada em Portugal pelo Millenniumbcp Ageas, uma joint venture com o banco 

português Millennium BCP celebrada em 2004. É uma empresa líder no ranking segurador português, 

operando com reconhecidas marcas como a Ocidental e a Médis. 

 

Com esta aquisição, a Ageas reforça a sua aposta e investimento em Portugal, complementando os 

seus canais de distribuição já existentes com uma rede de Mediadores profissionais e um canal de 

venda directa. 

 

Onde quer que opere no mundo, o objectivo é comum: dar paz de espírito aos seus Clientes nos 

momentos em que mais necessitam. 

 
Saiba mais sobre o Grupo Ageas em: www.ageas.com  

 

 

http://www.ageas.com/

