


O GROUPE 
PRÉVOIR

O Groupe PRÉVOIR é um segurador 
independente com mais de 110 anos 
de história. 

Especialista na proteção das pessoas, 
oferece um portfólio de soluções para 
toda a família.  



Todos os anos, a agência internacional S&P reconhece a sua estabilidade e os seus princípios 
de investimento orientados em prol da segurança financeira dos clientes.

Um grupo familiar que coloca a segurança dos seus clientes como sendo a sua prioridade.

A sua solidez financeira permite sustentar o seu desenvolvimento em França e a nível 
internacional, colocando-se entre os primeiros seguradores vida no mercado francês.

Fundado em França em 1910, o Groupe 
PRÉVOIR tem por vocação a proteção 
das famílias. 

EXPERIÊNCIA SECULAR 
E SOLIDEZ FINANCEIRA

Um melhor 
amanhã, 

agora
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EXPERIÊNCIA SECULAR 
E SOLIDEZ FINANCEIRA

70% do capital nos descendentes das famílias fundadoras

27% do capital nos antigos e actuais colaboradores 

RATINGS

Companhia de Seguros PRÉVOIR Vie

Holding Société Centrale PRÉVOIR

A-

BBB

A PRÉVOIR investe na formação das suas equipas, nas tecnologias 
necessárias à qualidade do serviço ao cliente, assim como no seu 
desenvolvimento internacional. 

VOLUME DE
NEGÓCIOS DO GRUPO
 PRÉVOIR EM 2020

582 M€
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Perspetiva
estável

Solvabilidade: o rácio de cobertura da solvabilidade do Grupo PRÉVOIR é 3 vezes superior ao mínimo regulamentar.

3% sociedades



A sua estabilidade financeira 
permite à PRÉVOIR rumar sempre 
na direção das melhores soluções 
de proteção das famílias. 
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A NOSSA MARCA, OS NOSSOS VALORES

Propor soluções que respondam às necessidades fundamentais dos seus clientes (previdência, saúde, reforma) 
para fazer face às oscilações da vida (interrupção de trabalho, invalidez, doença grave, perda de autonomia, 
morte). É a visão da PRÉVOIR desde o início.

A vocação da PRÉVOIR assenta num compromisso diário junto dos seus clientes para assegurar da melhor forma 
o seu futuro e o sucesso dos seus projetos de vida.

A PRÉVOIR identifica-se com valores fortes e à dimensão humana: responsabilidade, segurança, prudência, escuta, 
proximidade e perseverança.

VISÃO

MISSÃO

VALORES

UM MELHOR AMANHÃ, AGORA
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SOLUÇÕES PARA TODOS,
EM CADA FASE DA VIDA

Esta é a promessa que nos comprometemos 
a manter, a cada dia, com todos os nossos 
clientes. 

Oferecemos soluções completas para toda 
a família. 

UM MELHOR AMANHÃ, AGORA
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PROTEGER O INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CONSTITUIR UMA POUPANÇA 
PROTEGER A FAMÍLIA

CUIDAR DA SAÚDE

PREPARAR A REFORMA



ONDE ESTAMOS

O Groupe PRÉVOIR conta com 1705 
colaboradores em França e 215 nas suas 
sucursais e filiais a nível internacional.

Início: 1996
Início: 1910

PORTUGAL
FRANÇA

Início: 2000

Início: 2005

POLÓNIA

VIETNAME

Dados de 2020
O Groupe PRÉVOIR iniciou a sua internacionalização em Portugal.
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A PRÉVOIR
PORTUGAL

A Companhia de Seguros PRÉVOIR-
Vie Groupe PRÉVOIR, S.A. é a sucursal 
portuguesa do Groupe PRÉVOIR, 
especialista em seguros de pessoas. 

Opera nas seguintes áreas: 

PREVIDÊNCIA REFORMA CRÉDITO
HABITAÇÃO

POUPANÇA SAÚDE

Proteger-se 
financeiramente 

contra as 
adversidades da vida.

Preparar a reforma a 
partir de hoje.

Garantir o reembolso 
do empréstimo, em 

caso de Morte, IAD ou 
IDPAC.

Constituir um capital 
para os projetos 

futuros.

Proteger e cuidar
da saúde. 
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A PRÉVOIR estabeleceu um protocolo de cosseguro com a VICTORIA Seguros, um 
parceiro de referência no setor da saúde e que partilha connosco valores e uma visão 
comum a longo prazo, no que respeita à importância dos seguros na vida das pessoas.

cosseguro

Mais de 110 anos de experiência em seguros de 
pessoas  

Uma Rede de 1250 mediadores e parceiros distribuídos 
pelo país, muito próxima dos clientes 

Desde 1930, uma referência no mercado de seguros 
em Portugal

Uma rede com + 20.000 prestadores na área da Saúde  

PRÉVOIR 
Saúde
NOVO PLAYER
NO MERCADO
PORTUGUÊS



SEDE NO PORTO

PRÉVOIR
PORTUGAL
O Groupe PRÉVOIR iniciou a sua atividade em Portugal, em 
1996, na cidade de Braga. Em 1999, a Sede da sucursal foi 
transferida para o Porto.

16 Escritórios
Centrais

Abrantes
Amarante

Aveiro
Braga

Coimbra
Évora

Figueira da Foz
Lamego

Leiria
Lisboa

Portimão
Porto

Santarém
Vila Real

Viana do Castelo
Viseu
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Colaboradores
na sede

51

Contratos
em vigor

63MIL

1250
Mediadores

Uma rede 
profissional, 
disponível e 
próxima
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A PRÉVOIR conta com uma rede comercial de 1250 mediadores para a distribuição dos 
seus produtos e serviços por todo o país. São profissionais dos seguros, que apostam 
na proximidade dos clientes particulares e das empresas para desenvolver a sua ação.

A sua missão é providenciar um aconselhamento adaptado à situação de cada cliente 
a fim de otimizar a proteção da sua família e estar ao seu lado em cada etapa da vida. 



UMA PRIORIDADE
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A QUALIDADE DO 
NOSSO SERVIÇO
AO CLIENTE



Compreender e conhecer os seus clientes, identificando as suas prioridades;
Conceber produtos e serviços adaptados às suas expectativas;
Fomentar relações personalizadas e próximas;
Otimizar o conselho, o serviço pós-venda e o acompanhamento dos clientes;
Aconselhar, fidelizar e comunicar melhor. 

ORIENTAÇÃO CLIENTE ESCUTA PERMANENTE RELAÇÃO PERSONALIZADA

Os grandes eixos de trabalho que guiam a PRÉVOIR no dia a dia:

> >
O cliente, a 
nossa fonte 
de inspiração 
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PRÉVOIR-VIE GROUPE PRÉVOIR S.A.
Sucursal em Portugal

Rua Júlio Dinis, 826 2º-3º | 4050-322 Porto
Tel. 226 051 470 

E-mail. prevoir@prevoir.pt

prevoir.pt

Esta brochura institucional é um documento da PRÉVOIR Vie Portugal.
Documento elaborado em janeiro de 2022.
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