Multinacional portuguesa líder na corretagem de seguros e consultoria de riscos

MDS desenvolve seguro para telemóveis e tablets
em parceria com a NOS e a Chubb
Solução de seguro para danos e roubo foi desenvolvida em parceria entre a MDS, a
Chubb e a NOS e está acessível a todos os clientes da operadora no momento de
compra do seu telemóvel ou tablet por valores a partir de apenas 1,99 euros por mês.
A MDS, multinacional portuguesa líder na consultoria de riscos e seguros, desenvolveu
um novo seguro para os clientes da NOS que protege os seus telemóveis e tablets contra
danos acidentais e roubos, quebras de ecrã ou derrame de líquidos, em Portugal e no
estrangeiro.
O novo seguro de Danos e Roubo para os clientes da NOS foi criado em parceria com a
seguradora norte-americana Chubb, líder mundial neste segmento, e permite segurar os
equipamentos adquiridos na NOS por valores a partir de apenas 1,99 euros/mês. O seguro
deverá ser subscrito no momento da compra do novo telemóvel, smartphone ou tablet,
numa loja NOS ou na loja online, com oferta do primeiro mês.
Mário Vinhas, administrador da MDS, afirma: “A MDS tem vindo a desenvolver a sua área
de affinities, criando soluções de seguros inovadoras e customizadas para as empresas
que pretendem disponibilizar produtos e serviços de valor acrescentado aos seus clientes.
Este novo seguro desenvolvido para os clientes da NOS, em parceria com a Chubb, traduz
a capacidade da MDS de oferecer soluções distintivas no mercado, apoiada na qualidade
das suas equipas e na sua capacidade de network e atuação global, trabalhando com os
melhores especialistas a nível mundial para responder às necessidades dos seus clientes”.
Proporcionando uma poupança significativa para o cliente e rapidez de resposta em caso
de sinistro, o seguro garante reparação e substituição do equipamento, numa loja NOS, e
cobertura a nível mundial contra situações de roubo, furto por/com arrombamento, dano
acidental, quebra de ecrã, derrame de líquidos e acessórios.

Sobre a MDS
A MDS é um grupo multinacional que atua na área da corretagem de seguro e resseguro e
consultoria de riscos, presente em mais de 100 países. É líder de mercado em Portugal, um dos
maiores players no Brasil e está diretamente em Angola, Moçambique e Espanha, Malta e Suíça.
Através da Brokerslink, empresa global de corretagem fundada pelo grupo e que integra cerca de
18.000 profissionais de seguros, responde às necessidades dos seus clientes nas mais diversas
geografias e sectores.
O grupo integra também a MDS RE, companhia especializada em resseguro presta serviços na
Europa, América e África, e a RCG - Risk Consulting Group, uma referência na análise de riscos,
controle de perdas, plano de continuidade de negócios e enterprise risk management. Através da
HighDome, uma Protected Cell Company (PCC), a MDS oferece soluções alternativas de
transferência de riscos ao mercado tradicional de seguros. A MDS atua também na área de gestão
de benefícios e benefícios flexíveis, através das empresas 838 Soluções e Ben’s (Brasil) e Flexben
(Portugal). Mais informações em www.mdsinsure.com
Sobre a NOS
A NOS é o maior grupo de comunicações e entretenimento em Portugal. Oferece soluções fixas e
móveis de última geração, televisão, internet, voz e dados para todos os segmentos de mercado.
É líder na TV por subscrição, em serviços de banda larga de nova geração e na distribuição
cinematográfica.
No mercado empresarial posiciona-se como uma alternativa sustentada nos segmentos Corporate
e Mass Business, oferecendo um portefólio alargado de produtos e serviços, com soluções à
medida de cada setor e de negócios de diferentes dimensões, complementando a sua oferta com
serviços ICT e Cloud.
A NOS está no principal índice bolsista nacional (PSI-20), conta com 4,8 milhões de clientes
móveis, 1,6 milhões de clientes de televisão, 1,8 milhões de clientes de telefone fixo e 1,4 milhões
clientes de internet de banda larga fixa.
Mais informação em http://www.nos.pt/institucional
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