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Porto Week oferece descontos de até 45% em promoções

Clique aqui para abrir a imagem

Condições especiais são válidas para a semana de

promoções que vai de 21 a 28 de novembro

Entre os dias 21 e 28 de novembro acontece a Porto

Week, semana de descontos especiais em produtos e

serviços das verticais de seguros, serviços financeiros e

saúde da Porto. A ação promocional contará com

descontos de até 45% em produtos selecionados.

As ofertas foram pensadas para gerar oportunidades de

negócios para o consumidor que opta pela compra

neste período e também para os corretores parceiros. O

objetivo é aproximar cada vez mais os clientes e abrir as

portas para quem ainda não conhece todo o

ecossistema de soluções da companhia.

Confira as ofertas especiais da Porto Week:

Porto Seguro

Viagem: os clientes que contratarem o seguro viagem

durante a Porto Week terão 10% de desconto em

destinos nacionais mediante aplicação do cupom

PORTOWEEK10 e 40% em destinos internacionais,

mediante aplicação do cupom PORTOWEEK40, com

mais 5% off se o pagamento for realizado com cartão

Porto Bank. Também há benefícios de redução de valor

nos serviços do Rent a Bag (20%) e Dog Hero (10%),

que serão aplicados via cupom no ato da compra;

Vida On: ao contratar o seguro durante o período, o

cliente ganha três benefícios: seguro para viagens

nacionais, consultas de telemedicina e reparos na

residência. A oferta é cumulativa e conta com desconto

de 5% se o pagamento for realizado com o cartão Porto

Bank;

Previdência: contratando ou renovando o plano de

previdência com cobertura de risco no período da

campanha, o cliente ganha um ano de atendimento de

telemedicina 24 horas; oferta é valida apenas para os

planos Previdência Individual ou Proteção Planejada

Azul Seguros: contratando o Azul Seguro Auto por

Assinatura o cliente ganha 20% de desconto na primeira

mensalidade ao aplicar o cupom AZULWEEK. a oferta é

válida até dia 25/11/2022.

Bike: ao adquirir um novo seguro ou renovar o atual, o

consumidor ganha 10% de desconto + 5% em compras

com o cartão Porto Bank;

CAPS: 30% de desconto e mais R?99 de bônus que

podem ser usados em serviços como alinhamento e

balanceamento de pneus, checagem de freios,

suspensão e cristalização do para-brisa;

Celular: ao renovar o seguro celular ou contratar um

novo, o cliente terá 10% de desconto, com mais 5% off

se pagar com o cartão Porto Bank;

Equipamentos Portáteis: clientes podem fazer seguros

para máquinas fotográficas, equipamentos de filmagem,

notebooks e tablets, entre outros, com 10% de desconto

+ 5% off no pagamento com o cartão Porto Bank;

Responsabilidade Civil Profissional: Seguro para
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eventuais falhas ligadas ao exercício da atividade

profissional, como médicos, dentistas, engenheiros,

administradores de imóveis entre outras.

Durante a Porto Week o consumidor contará com 10%

de desconto para contratação de seguros novos e

renovações de congêneres. Consulte atividades

elegíveis.

Porto Bank

Cartões: durante o período de Porto Week, a cada dólar

gasto no Cartão Virtual do Cartão de Crédito Porto , o

cliente receberá pontos em dobro no programa Porto

Plus. O programa permite ao consumidor trocar seus

pontos por descontos em produtos e serviços

disponíveis na plataforma, além disso o produto reforça

o compromisso com a segurança e estimula os clientes

a utilizarem o cartão virtual para realizarem suas

compras online.

Carro por Assinatura: durante a Porto Week, o cliente

ganhará R?1 mil de desconto em qualquer contrato

assinado;

Carros Seminovos: preços abaixo da tabela FIPE, com

entrada facilitada no cartão de crédito com valores 20%

menores e possibilidade de parcelar em até 10x no

cartão Porto Bank -- ou até 4x nas demais bandeiras.

Além de documentação gratuita e carência de 60 dias

ao financiar pela Porto Bank, e comissão em dobro para

corretores a partir da segunda venda;

Consórcio: Redução de 25% da taxa de entrada do

consórcio de imóveis, com o pagamento em até 12x

sem juros. Além disso o cliente terá parcela reduzida em

até 25% até a contemplação, podendo ainda utilizar até

30% do valor do seu crédito para aumentar o lance. No

consórcio Auto, os clientes terão à disposição a

redução de até 25% nas parcelas até a contemplação e

usar 25% de seu crédito para aumentar o lance,

podendo pagar em até 90 meses. Já no consórcio de

Automóveis Pesados, o cliente terá desconto que pode

chegar a 25% nas parcelas até a contemplação e

descontos de até R? 3.600,00 na taxa total do plano,

podendo também usar 30% do valor total do crédito

para aumentar o lance.

Equipamentos Fitness por Assinatura: todos os

equipamentos estarão com 15% de desconto;

Financiamento de Veículo e Empréstimo com Garantia

de Veículo: 90 dias para o pagamento da primeira

parcela, além de desconto nas taxas durante a Porto

Week;

Fiança Locatícia e Fiança Locatícia Essencial: fechando

a apólice no período, garante expansão do Reppara

para 1 ano.

Tech Fácil: ao assinar o serviço com o Galaxy Z Flip 4G

ou o Galaxy Z Fold 4G o cliente ganha o Galaxy Watch

5;

Título de Capitalização: resgate de 103% do valor do

título no final da vigência da apólice de 30 meses.

Porto Cuida: durante a Porto Week, o cliente terá 12%

de desconto nos serviços.

Sobre a Porto

A Porto é mais que uma seguradora, é um ecossistema

de soluções de serviços de proteção com tecnologia

embarcada, para melhorar e facilitar a experiência do

cliente. Com mais de 75 anos de mercado, a companhia

possui três verticais de negócios: Porto Seguro, Porto

Saúde e Porto Bank. Além de 12,2 milhões de clientes,

13 mil funcionários, 14 mil prestadores e 33 mil

corretores independentes, a empresa conta ainda com

55 sucursais e escritórios regionais em todo o Brasil. Ao

todo 27 empresas fazem parte do universo Porto

Seguro -- entre elas: Azul Seguros, Itaú Seguros de

Auto e Residência e Porto Seguro Uruguay. Em 2021, a

Companhia apresentou R? 21,5 bilhões de receita e

lucro líquido de R? 1,54 bilhão. O momento é de

aceleração do crescimento e expansão de novas frentes

de negócio para lançar cada vez mais produtos
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inovadores e ser cada vez mais um porto seguro para

as pessoas e seus sonhos.

Assuntos e Palavras-Chave: ABAC - Consórcio


