
HÁ VANTAGENS
FORA DE SÉRIE



O SEGURO DOS 
BONS CONDUTORES.



QUAIS SÃO AS VANTAGENS MÓBIS?

• Ao optar pela cobertura Choque, Colisão ou Capotamento – Rede de oficinas

  recomendadas, para além de preços mais vantajosos, tem também garantia

  de não ver agravado o prémio do seu seguro no primeiro sinistro;

• Assistência em Viagem a pessoas e veículo, 24h/dia e desde

  a porta de casa (km zero), disponível em 2 opções para que possa

  escolher a que melhor se adapta a si;

• Cobertura de veículo de substituição que pode acionar em caso

  de acidente e agora também com uma opção por avaria;



O MÓBIS TEM 3 MODALIDADES DIFERENTES:

Para quem pretende a proteção de um seguro obrigatório.

MÓBIS MINI

Para quem pretende que o seu carro não seja uma preocupação.

MÓBIS EXTRA

Para quem o carro é mais do que um simples meio de transporte.

MÓBIS TOP

COMO SUBSCREVER?

De 2ª a 6ª Feira das 8h às 22h
Sábado das 10h às 20h  
Domingos e Feriados das 12h às 20h

Pode simular e subscrever em ActivoBank.pt

Atendimento

210 030 700



www.activobank.pt       
facebook.com/activobank  |  +351 210 030 700  |  apoioaclientes@activobank.pt

Mediador de Seguros: Banco ActivoBank, S.A., com sede na Rua Augusta, 84, em Lisboa, com o capital social de 101.000.000 Euros, matriculado na Conservatória do 
Registo Comercial de Lisboa, com o número único de matrícula e de pessoa coletiva 500734305. Agente de Seguros registado com o n.º 419501226, junto da Autoridade de 
Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões - Data da Inscrição: 21/01/2019. Autorização para mediação de seguros dos Ramos Vida e Não Vida. Informações e outros 
detalhes do registo podem ser verificados em www.asf.com.pt.

O Mediador não está autorizado a celebrar contratos de seguro em nome do Segurador nem a receber prémios de seguro para serem entregues ao Segurador. O 
Mediador não assume a cobertura dos riscos inerentes ao contrato do seguro, que são integralmente assumidos pelo Segurador.

Segurador: Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros, S.A. Sede: Av. Dr. Mário Soares (Tagus Park), Edifício 10, Piso 1, 2744−002 Porto Salvo. Pessoa coletiva n.º 501 
836 918, matriculada sob esse número na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o capital social de € 12.500.000,00.


