
 

   
 

 
 

O BANKINTER E A MAPFRE ADQUIREM CONJUNTAMENTE O NEGÓCIO DO 

RAMO VIDA E PENSÕES DO BARCLAYS EM PORTUGAL  

   
 

O BANKINTER e a MAPFRE alcançaram um acordo com o Barclays para adquirir o 

negócio do ramo Vida e Pensões desta instituição financeira em Portugal. A 

operação, que ascende a 75 milhões de euros, foi realizada através do BANKINTER 

SEGUROS DE VIDA, sociedade controlada a 50% pela MAPFRE e BANKINTER.  

 

O Barclays Vida e Pensões obteve em Portugal 150 milhões de euros em prémios e 

12 milhões de euros de lucro líquido en 2014. Tem mais de mil milhões de euros de 

ativos sob gestão e uma quota de mercado de 1,4%. 

Com esta operação, a MAPFRE reforça a sua presença no mercado português, onde 

tem atividade desde 1986. Em 2014, gerou prémios de 199 milhões de euros no 

país, onde tem mais de 250.000 clientes, uma rede de 80 balcões e quotas de 

mercado de 2,4% no ramo Não Vida e 0,7% no ramo Vida, respetivamente.  

“Esta operação”, explicou Antonio Huertas, presidente da MAPFRE, “traz-nos três 

grandes benefícios: crescemos em Portugal, estendemos a este país a nossa 

rentável aliança com o Bankinter e aumentamos o nosso peso nos seguros de vida”.  

A BANKINTER SEGUROS DE VIDA foi constituída como joint-venture no ano 2007 

para o desenvolvimento conjunto do negócio de Seguros de Vida Risco, Acidentes, 

Seguros de Vida Poupança e Planos de Pensões. Fechou o ano 2014 administrando 

um total de 1.944 milhões de euros em fundos de pensões / Instituições de 

Previdência Social Voluntária e 192 milhões de euros em seguros de poupança; 

geriu 71 milhões de euros de prémios de Vida Risco e Acidentes, o que lhe permitiu 

alcançar um lucro líquido de 34,7 milhões de euros. 

No início de 2014, esta aliança foi estendida aos seguros do ramo Não Vida, com a 

constituição da BANKINTER SEGUROS GENERALES, que comercializa seguros 

Multirrisco e diversas modalidades de apólices de seguros em caso de morte.  

O BANKINTER é uma das instituições financeiras mais solventes, saneadas e 

rentáveis de Espanha, com um rácio de capital CET1 fully loaded de 11,5% e uma 

taxa de morosidade (4,4%) que é três vezes inferior à média do setor. No fecho do 

primeiro semestre de 2015, a instituição obteve um lucro líquido de 197,3 milhões de 

euros (aumento de 31,6%) e um ROE de 10,6%, um dos mais elevados da banca 

espanhola. O Bankinter é, deste modo, uma instituição de referência pelo seu alto 

desenvolvimento tecnológico, uma qualidade de serviço acima do setor e uma clara 

aposta na inovação e na utilização de canais alternativos, tais como a banca on-line 

ou móvel, na sua relação com os clientes.  
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A MAPFRE é uma seguradora global com presença em 49 países dos cinco 

continentes. É líder do mercado segurador espanhol, o primeiro grupo segurador 

multinacional na América Latina e um dos 10 maiores grupos europeus em volume 

de prémios. A MAPFRE tem mais de 38.000 empregados e quase 29 milhões de 

clientes em todo o mundo. Em 2014, o lucro líquido ultrapassou os 845 milhões de 

euros e as receitas ascenderam a 26.367 milhões. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, 2 de setembro de 2015 

Direção Corporativa de Comunicação da MAPFRE (telefone +34 91 581 44 28; +34 91 581 87 14); correio eletrónico: 

(juanfrances@mapfre.com; javier.fernandez@mapfre.com)  
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