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MONDIAL CARE
WORLDWIDE TRAVEL INSURANCE

TABELA DE COBERTURAS
SEGURO DE CANCELAMENTO 

BENEFÍCIOS Valores por pessoa IVA incl. 
durante a vigência da APÓLICE 

CANCELAMENTO DE VIAGEM: 

Reembolso da taxa de cancelamento 
cobrada pela agência de viagens no caso de:  

 Morte, lesão corporal grave, doença grave, recaída, agravamento 
de uma doença crónica ou pré-existente do Segurado, de um 
familiar (conforme de�nição)   

 
 Complicações na Gravidez do Segurado 
 Danos graves em instalações pro�ssionais ou privadas  
 Furto em instalações pro�ssionais ou privadas  

 
 As seguintes convocações administrativas ou pro�ssionais  

- Testemunha ou jurado do processo de adoção de crianças  
- Repetição de exame  
- Obter um emprego ou estágio remunerado  
- Despedimento  
- Transferência laboral  
- Cancelamento ou alteração da licença paga*  

 Danos graves no veículo 48 horas antes da partida  
 Visto negado pelas autoridades do país visitado 

Benefício máximo: €5.000 por pessoa  
Integral por evento em toda a viagem: 
€40.000.  
 
 
 
Franquia:  
€50 por pessoa 
 

CANCELAMENTO POR OUTRAS CAUSAS   

Cancelamento por outras causas 

Benefício máximo: €5.000 por pessoa  
Integral por evento em toda a viagem: 
€40.000.  
 
Franquia: 20% do montante da 
reclamação, mínimo €50 por pessoa 

OPÇÕES DE ATAQUE/CATÁSTROFES NATURAIS 

Cancelamento em casos de ataques ou catástrofes naturais  

Benefício máximo: €5.000 por pessoa  
Integral por evento em toda a viagem: 
€40.000.  
 
Franquia: 20% do montante da 
reclamação, mínimo €75 por pessoa 

 

MONDIALCARE BY AGIS - SEGURO DE CANCELAMENTO - APÓLICE GSL N° RSP20192412 - GSL- AGISANNULATION082019 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 simpli�cada) 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


