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Editorial do Presidente
Sadri Fegaier

Live your moments !
Viva os seus momentos !

Live your moments ! Viva os seus momentos. Viva
plenamente cada instante. Sabendo que a sua
seguradora vela sempre e em toda a parte por si.
Pelo seu telemóvel e por todos os seus dispositivos
conectados. Dispositivos que estão no centro da
nossa vida. Esta é a promessa da Celside Insurance,
novo ator europeu no mercado do seguro de afi nidade.

Celside Insurance tem a vocação específica de
se adaptar às novas utilizações da tecnologia e de
responder às necessidades dos consumidores no
domínio do seguro contra todos os riscos, em todo
o território europeu. Com um acompanhamento
personalizado de cada um dos nossos clientes. Numa
lógica de qualidade e proximidade. Uma lógica de
excelência e serviço.

«Estar ao serviço dos nossos
clientes para que possam
viver a melhor experiência
de acompanhamento na
utilização dos seus aparelhos
conectados»

Estar ao serviço dos nossos clientes para que possam
viver a melhor experiência de acompanhamento
na utilização dos seus aparelhos conectados, em
qualquer parte do mundo. Dar-lhes a possibilidade
de personalizarem eles próprios os seus seguros de
acordo com as suas necessidades e a sua utilização,
graças às diferentes fórmulas que oferecemos. Ajudar
cada um a resolver rapidamente os acidentes causados
aos nossos aparelhos e que complicam a nossa vida.
Ou seja, tornar a vida real fluida, fácil e agradável, sem
ter de se preocupar com estes inconvenientes. É esta
a promessa da Celside Insurance.

A expansão da telefonia e dos aparelhos conectados
deu origem a novos modos de consumo e, por
conseguinte, a novas necessidades em matéria de
seguros. A Celside Insurance quis oferecer uma
solução efi caz e humana a essas necessidades.
Atualmente, estes equipamentos multimédia fazem
parte integrante do nosso quotidiano e tornaram-se
indispensáveis à nossa vida. Para se adaptarem a estas
novas necessidades e ir ao encontro das expetativas
dos consumidores, as ofertas de seguro têm de evoluir
ao ritmo das alterações que acontecem. Com um valor
estimado de 3.000 milhões de euros, o mercado do
seguro de afi nidade representa um fantástico motor
de crescimento futuro. É aí que a Celside Insurance
intervém.

Muito mais do que um slogan publicitário, Live your
moments ! constitui a essência do nosso compromisso.

Sadri Fegaier
Presidente, SFAM Group
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Números chave
8

milhões

de clientes na Europa (França, Bélgica, Espanha e Portugal)

1
centro de reparação
e recondicionamento
interno

1100%

3M

de crescimento em 5 anos

de vendas previstas em 2021

2 500

parceiros na Europa

mais de

1100 M€
de volume de negócios previstos en 2021

95 %
de taxa de satisfação
(inquérito certificado pela Praxis em 2018,
10.000 clientes inquiridos)

1 000

?

teleconselheiros
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« Live your moments »
Celside Insurance protege
o seu equipamento

Celside Insurance imagina as soluções mais inovadoras e fiáveis para proteger todas
as experiências de um mundo conectado. Smartphones, equipamento multimédia,
dispositivos conectados… Em toda a parte e em todas as circunstâncias, a missão
da Celside Insurance consiste em propor seguros que protegem eficazmente os
equipamentos multimédia contra todos os riscos: quebra, oxidação, perda e furto
ou roubo. Celside Insurance acompanha todos os momentos da vida, oferecendo
cada vez mais serviços personalizados, fiáveis e eficazes. Como tal, a marca
adapta-se continuamente à evolução das novas tecnologias e utilizações e procura
compreender as expetativas dos seus clientes, a fim de criar as coberturas que
melhor correspondem aos desejos dos consumidores europeus.

Uma abordagem humana e experiencial:
Um serviço personalizado

Um serviço de apoio ao cliente ágil

As coberturas multirriscos mais completas do
mercado, que o cliente pode modular em função das
suas necessidades. Para melhorar os seus serviços, a
marca está atenta à opinião dos seus clientes e dá-lhes
a palavra através dos seus inquéritos de satisfação.

Condições de adesão flexíveis; os clientes podem
testar os serviços durante 30 dias e alterar em qualquer
altura o seu seguro, mediante uma simples chamada e
uma cobertura em 48h.

Uma proximidade e um know-how
local
As equipas de 1000 teleconsultores estão distribuídas
por França e Espanha, próximo dos clientes que
acompanham. Estão disponíveis 6 dias por semana em
todas as circunstâncias, para um atendimento rápido
dos pedidos.

Uma competência global
Celside Insurance possui o seu próprio centro de
reparação integrado, que garante uma assistência
rápida aos equipamentos multimédia e um melhor
controlo dos critérios de qualidade.

Uma empresa comprometida
A marca defende um consumo e uma utilização
responsáveis das novas tecnologias e dos ecrãs
através das suas campanhas de prevenção.

O mundo evolui,
as novas tecnologias
e usos também...
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Live your moments !
Viva os seus momentos !
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Os dispositivos conectados
têm agora um seguro

Na era da hiper-conectividade, os aparelhos multimédia tornaram-se indispensáveis:
comunicar, informar-se, partilhar, orientar-se, gerir os dispositivos de casa à
distância... Estes aparelhos conectados fazem agora parte do nosso quotidiano,
verdadeiros assistentes pessoais que nos facilitam a vida e com os quais partilhamos
momentos da nossa vida. Daí a importância atual de antecipar os riscos e os
sinistros aos quais se encontram expostos mediante um seguro adaptado.

Os nossos serviços

Coberturas totais de telemóveis,
equipamentos multimédia
e dispositivos conectados,
adaptadas e acompanhadas
de soluções de reparação e
substituição.

•

Reparação, substituição ou reembolso dos seus
equipamentos

•

Atendimento dos pedidos em 48h

•

30 dias para mudar de opinião e alterar o seu seguro
em qualquer altura, mediante uma simples chamada
telefónica

•

Centro de atendimento própio e teleconselheiros
disponíveis en português 6 dias por semana

•

Presença na rede de parceiros em todo o território

•

Damos a palavra aos nossos clientes através dos
nossos inquéritos de satisfação, com vista a melhorar
constantemente os nossos serviços

smartphones

eletrodomésticos

objetos
conectados

multimédia

Cobertura contra todos os riscos

Perda- Roubo - Quebra - Oxidação
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Uma marca internacional
com uma abordagem local

A Celside Insurance tem a vocação de se tornar a referência na Europa em
matéria de seguros dedicados a equipamentos multimédia.

Bélgica
Suíça
Itália

França

e du monde
carte

Portugal
Espanha

A marca gere diariamente 7 milhões de segurados na
Europa, sendo acompanhada por uma rede de 2500
parceiros.
Celside Insurance é uma marca internacional com
forte implantação local. A marca cultiva a proximidade
com os seus clientes. Como tal, procura desenvolver
os seus centros de atendimento nos territórios em
que se encontra implantada e mobilizar equipas de
especialistas em seguros com um conhecimento
perfeito das especificidades do seu mercado.
Presente em França, Espanha, Bélgica, Portugal, Itália
e Suíça, a marca prevê implantar-se, nos próximos
meses, em novos mercados europeus, nomeadamente
em Alemanha.

Na Sfam Iberia, contamos atualmente com 234
colaboradores, 15 dos quais trabalham para Portugal.
A plataforma comercial tem um perfil internacional e
presta assistência a ambos os países a partir da sua
sede em Barcelona na Torre Mapfre.
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