
alojamento
local

Diferencie o seu negócio com 
os nossos serviços de assistência 
e proteção ao hóspede.
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serviços para si

razões para ter
alojamentolocal

Quando chega o momento de abrir as portas do seu alojamento 
local é importante fazer com que os hóspedes se sintam em casa. 
Proteja-se a si, o seu negócio e os seus hóspedes através 
do seguro alojamentolocal.

Com este seguro além de cumprir a obrigação legal diferencia 
o seu serviço com as assistências aos seus hóspedes.





Coberturas Capitais

Responsabilidade Civil

Assistência

75.000 € / 150.000 €

Incluído

A partir 
de 79,50 €

ano

Um mundo de vantagens e descontos 
diretos numa vasta rede de parceiros.
Um conjunto de marcas de renome 
com condições especiais para si.
Saiba mais em www.ageas.pt

mundo 
Ageas Seguros

faça download na
app store e play store

Cumpre a obrigação legal de contratar um 
seguro de Resposabilidade Civil exigida para 
a exploração de alojamento local.

Pagamento de indemnizações por 
responsabilidade civil que decorram
da exploração do alojamento local.

Responsabilidade pelos danos causados 
pelos seus hóspedes nas partes comuns
do edifício.

Assistências

ao Hóspede

Envio de médico, enfermeiro ou
fisioterapeuta ao alojamento.

Entrega de medicamentos no alojamento.

Auxilio em caso de perda, furto ou roubo
de carteira e documentação.

ao Alojamento 

10 horas por ano de mão de obra gratuita 
para pequenas reparações.

150 € por ano para reparação de torneiras 
e autoclismos.

200 € por ano para reparação de avarias 
na rede elétrica. 

Substituição de uma fechadura por ano.

Mediador Ageas Seguros

217 943 039
dias úteis, das 8h30 às 19h00

Saiba mais em
www.ageas.pt

Contacte-nos:


