GARANTÍA

PLUS
DE CALIDAD

Resumo de coberturas e limites máximos de indemnização
ASSISTÊNCIA EM VIAGEM
1.

14. Abertura e reparação de cofres e caixas de segurança ...........150 €
15. Perda das chaves do domicílio habitual............................................ 60 €

PERDAS DE SERVÇIOS

ACIDENTES

•

Em Espanha...................................................................................3.400 €

16. Cancelamento de cartões............................................................... Incluido

26. Reembolso de férias não gozadas

•

Na Europa....................................................................................28.000 €

17. Assessoria jurídica à distância em deslocamentos................ Incluido

34. Indemnização por falecimento ou invalidez permanente
em viagem até 24 h..............................................................................6.500 €

•

Despesas médicas:

•

Em Espanha......................................................................................850 €

No Mundo...................................................................................54.000 €

18. Informação geral ................................................................................. Incluido

•

Na Europa...................................................................................... 1.700 €

2.

Bilhete ida e volta de um familiar da Pessoa Segura
hospitalizada por mais de 5 dias...................................................Ilimitado

19. Perda do meio de transporte por acidente “in itinere”...............350 €

•

No Mundo..................................................................................... 3.750 €

3.

Despesas de Acompanhamento da Pessoa Segura
hospitalizada (80€dia/max)................................................................... 800 €

4.

Prolongamento de Estadia em Hotel devido a doença
ou acidente (80€dia/max)..................................................................... 800 €

5.

Transporte ou Repatriamento do Segurado por doença ou
acidente no Estrangeiro...................................................................Ilimitado

6.

Transporte ou Repatriamento de Segurado falecido...........Ilimitado

7.

Repatriamento de dois Acompanhantes em caso de acidente
da Pessoa Segura................................................................................Ilimitado

8.

Repatriamento ou transporte de menores ou portadores
de deficiência........................................................................................Ilimitado

9.

Transporte de um familiar para o domicilio do Pessoa Segura hospitalizada, seo o Perssoa Segura deve permanecer
hospitalizadadurante a sua viagem e tornou uma
perssoa em sua domicilio habitual..................................................... 120 €

10. Serviço de Intérprete telefónico em caso de emergência.Incluído
11. Envio urgente de medicamentos para o estrangeiro..........Ilimitado
12. Adiantamento de Fundos no Estrangeiro....................................2.100 €
13. Transmissão de mensagens urgentes........................................Ilimitado

20. Despesas de sequestro........................................................................3.500 €

27. Overbooking ou mudança de serviçios inicialmente contratados
•

Despensas relacionadas por uma partida num transporte
alternativo não previsto (55 € cada 6h) ................................330 €

•

Despensas relacionadas por alteração de hotéis/apartamentos
(max 55 €/dia) ................................................................................550 €

BAGAGENS
21. Perda, Roubo ou Danos na Bagagem
•

Em Espanha......................................................................................850 €

•

Na Europa.......................................................................................1.350 €

•

No Mundo.....................................................................................2.200 €

•

Atraso na entrega da bagagem despachada
(150 € de 12 horas e 105 € cada 24 horas) .........................350 €

22. Procura, localização e envio da bagagem perdida..............Ilimitado

Cobertura garantida pela companhia de seguros CBL
36. Despensas de cancelamente, interrupção, repatriamento e perda
esubstitução de qualquer serviçio por causa do fracasso do
fornecedor............................................................................................... 3.000 €

29. Regresso antecipado por hospitalização, acidente ou falecimento
de um familiar até segundo grau................................................Ilimitado
30. Regresso antecipado por sinistro grave no lar ou local
profissional do segurado ...............................................................Ilimitado

24. Despesas de gestão por perda de documentos de viagem...250 €

31. Perda de ligações (mínimo 4h atraso) ............................................. 750 €

CANCELAMENTO

ATRASOS

25. Cancelamento e Interrupção de Viagem
•

Em Espanha.................................................................................. 1.200 €

32. Atraso na partida do meio de transporte (50 € a partir de 6h e 100
€ cada 24 horas adicionais)...................................................................350 €

•

Na Europa...................................................................................... 2.700 €

33. Extensão de viagem obrigada ( max 80 €/dia) .............................320 €

•

No Mundo.....................................................................................4.700 €

Extensão da cobertura.

Seguro Multiassistência Plus
Espanha

Cancelamento

Despesas médicas
Europa

Mundo

Até 9 dias

13,50 €

25,50 €

42,25 €

Até 16 dias

21,00 €

38,00 €

63,00 €

Até 22 dias

25,25 €

42,25 €

79,50 €

Atéa 34 dias

35,00 €

58,25 €

95,50 €

+ 15 dias (até 90 dias)

16,00 €

23,75 €

46,00 €

+ 15 dias (90 - 365 dias)

18,00 €

25,75 €

48,00 €

+25.000 €

+16,00 €

+1.000 €

+26,50 €

+3.000 €

+62,50 €

+5.000 €

+94,25 €

+50.000 €

+25,50 €

+2.000 €

+40,25 €

+4.000 €

+80,50 €

+6.000 €

+105,00 €

Não se esqueça que...
• O seguro debe contratar-se no momento em que se efectua a
reserva, ou nas 24 horas seguintes. Se o contrata depois dessa
data, a cobertura de Despesas de Cancelamento de viagem terá
um período de carência de 72 horas a contar desde a data de
contratação do seguro.
• Este resumo do seguro contém algumas exclusões constantes do
contrato de seguro celebrado, sendo que este documento não
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FALHA DE SEGURANÇA DE FORNECEDORES

28. Perda de serviçios contratados...........................................................300 €

23. Envio de objetos esquecidos ou robados durante a viagem..125 €

Preço por pessoa.

35. Indemnização por falecimento ou invalidez permanente por
acidente no meio de ransporte público....................................35.000 €

dispensa a leitura das respectivas condições gerais. nos termos do
decreto lei 72/2008 de 16 de abril compete ao tomador do seguro
informar os segurados sobre as coberturas contratadas e as suas
exclusões.
• Preços válidos até 30/04/2016.

