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NOVIDADES NA APLICAÇÃO myLOGO

QR CODE, FOTOS, O PERCURSO DO REBOQUE E UM DESCONTO DE 30%

Ler o QR Code inscrito no Certificado de Matrícula do Veículo? Fazer uma simulação através da
matrícula do automóvel? Envio imediato de fotos do acidente? Acompanhar o percurso do
reboque em tempo real? As respostas para estas perguntas estão nas novas funcionalidades de
simulação e contratação de seguro automóvel da myLOGO, a app da LOGO.

Uma das principais inovações é o novo simulador, que permite o preenchimento automático
dos dados da viatura através da leitura do QR Code inscrito no Certificado de Matrícula do
Veículo  (anterior  livrete).  Permite  também  que  seja  feita  uma  simulação  através  de  uma
pesquisa da matrícula do automóvel. 

A  app  myLOGO permitia  já  a  gestão  dos  contratos,  efetuar  pedidos,  realizar  pagamentos,
solicitar assistência em viagem e ao domicílio e participar sinistros. Com a nova versão tudo
pode ser feito de forma mais rápida. Por exemplo, com o envio imediato de fotos do acidente
ou ainda com o acompanhamento do percurso do reboque em tempo real até chegar ao local
do acidente / avaria.

As campanhas de desconto que a LOGO efetua regularmente – disponíveis para Clientes e não
Clientes, passam a estar também na app, numa perspetiva de maior proximidade e benefício a
quem faça um seguro na LOGO.

Para celebrar o lançamento do novo simulador e a compra de Seguro Auto na app, os novos
contratos realizados em exclusivo na aplicação beneficiam de 30% de desconto. 

 
Sobre a LOGO:
A LOGO, marca digital de seguros lançada em janeiro de 2008, foi nesse momento a primeira 
seguradora direta low cost a disponibilizar serviços e produtos do ramo Não Vida 
exclusivamente através da Internet e telefone. Atualmente disponibiliza seguros automóvel 
(incluindo moto), casa, saúde e vida risco, contando com mais de 115 mil Clientes. A LOGO é 
uma marca da Seguradoras Unidas, S.A., entidade resultante da fusão das seguradoras 
Açoreana, LOGO e T-Vida na Tranquilidade.
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