TABELA DE COBERTURAS
SEGURO DE VIAGEM TURÍSTICA
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TABELA DE COBERTURAS
SEGURO DE VIAGEM TURÍSTICA
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA

Montantes máx., impostos incluídos
por pessoa
durante a vigência do contrato

ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM CASO DE DOENÇA OU ACIDENTE
Repatriamento e transporte médico

Despesas efetivas

Despesas médicas, cirúrgicas, farmacêuticas, de hospitalização
suportadas no estrangeiro
Reembolso de despesas efetivas - Adiantamento de despesas de
Hospitalização (sem limite de duração)
Franquia: 30 €

Médio curso: 75 000 €
Longo curso: 150 000 €

Dos quais custos dentários de emergência

300 € por sinistro

Acompanhamento de menores

Título de transporte *

Regresso do Cônjuge e dos Dependentes em caso
de repatriamento do Segurado

Despesas efetivas

Permanência junto do Segurado hospitalizado

Título de transporte *
+ despesas de hotel 80 €
por noite – máximo 10 noites

Transmissão de mensagens

Despesas efetivas

ASSISTÊNCIA EM CASO DE MORTE
Repatriamento ou transladação do corpo em caso de Morte

Despesas efetivas

Despesas de caixão

1 500 €

Acompanhamento do defunto até dois membros da família

Título de transporte *
+ despesas de hotel 80 €
por dia e por pessoa – máximo 5 noites

Regresso do Cônjuge e dos Dependentes acompanhantes ou de um
acompanhante em caso de Morte do Segurado

Título de transporte*

OUTROS BENEFÍCIOS DE ASSISTÊNCIA
Regresso antecipado
 Em caso de morte ou hospitalização de um parente próximo ou da
pessoa responsável pela guarda de um filho com deficiência que
permaneceu em casa
 Em caso de danos materiais significativos no domicílio do Segurado

Título de transporte I/V *

Envio de medicamentos

Despesas efetivas

Adiantamento de fiança penal

30 000 €

Assistência jurídica (honorários de advogado)

8 000 €

Assistência com passaporte ou documentos de identidade

Assistência e Assessoria

Perda ou roubo de meios de pagamento

Assistência e Assessoria
+ Adiantamento de fundos até 2 300 €

Assessoria na vida quotidiana

Assistência e Assessoria

Despesas de Busca e socorro
Incluindo busca em pistas sinalizadas

Até 10 000 € por evento
Despesas efetivas
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TABELA DE COBERTURAS
SEGURO DE VIAGEM TURÍSTICA
COBERTURAS OPCIONAIS

Montantes máx., impostos incluídos
por pessoa
durante a vigência do contrato

BAGAGENS E BENS PESSOAIS
Perda, deterioração, roubo, ou destruição de Bagagem pessoal

Até 1 000 € por pessoa

Dos quais, para objetos preciosos, incluindo equipamento desportivo

Até 500 € por pessoa
Franquia: 25 € por mala

INCIDENTES DE VIAGEM
Atraso de avião, cancelamento do voo:
4h na partida
 Atraso >
6h na partida
 Atraso >

90 € por pessoa e 1 000 € por evento
30 € por tranche de 2h, com o limite de
200 € por pessoa e 1 000 € por evento

Interrupção da estadia
Reembolso de serviços terrestres não utilizados numa
base prorata temporis em caso de regresso antecipado
(excluindo transporte)

Até 2 500 € por dia por pessoa até ao limite
de 14 000 € por evento
Franquia: 30 € por pessoa

Cancelamento de viagem
Reembolso de despesas de cancelamento faturadas pelo
organizador em caso de:
 Morte, acidente corporal grave, doença grave do Segurado, de um
membro da sua família (de acordo com a definição)
 Complicações de gravidez do Segurado
 Danos graves em instalações profissionais ou privadas
 Roubo em instalações profissionais ou privadas
 Convocações administrativas ou profissionais relativas a:
 Testemunha ou membro do júri, processo de adoção de uma
criança
 Exame de recuperação
 Obtenção de um emprego ou estágio remunerado
 Despedimento
 Transferência profissional*
 Supressão ou alteração de férias*
 Danos graves no veículo nas 48 horas anteriores à partida
 Recusa de visto pelas Autoridades do país visitado

Cancelamento por qualquer causa

Indemnização máxima: 4 000 €/pessoa
Completo por evento para o conjunto
da viagem: 20 000 €
Franquia:
30 € por pessoa, exceto:
 Cancelamento por motivo médico
(morte, acidente corporal grave,
doença grave): sem franquia

Indemnização máxima: 4 000 €/pessoa
Completo por evento para o conjunto
da viagem: 20 000 €
Franquia: 10% do montante do sinistro, mínimo
100 € por pessoa

MONDIALCARE BY AGIS - SEGURO DE VIAGEM TURÍSTICA - APÓLICE GSL N° ADP20192398 - Réf. GSL-AGISTOURISME082019 EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO L141-4 do Código dos Seguros.
Groupe Special Lines – 6-8 rue Jean Jaurès 92800 Puteaux | S.A.S. (sociedade por ações simplificada) com um capital de EURO 100.000, na qual a Groupama Rhône Alpes Auvergne detém
mais de 10% das ações e direitos de voto R.C.S. Nanterre 820 232 163 - Corretor registado em ORIAS sob o N.º 16003981 (http://www.orias.fr)
Sob a supervisão da Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (Autoridade de Supervisão Prudencial e Resolução) - 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09

MONDIAL CARE

WORLDWIDE TRAVEL INSURANCE

