
RESUMO DE COBERTURAS E LIMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZAÇÃO

Assistência

1. Despesas médicas e de hospitalização:

• Portugal .............................................................................................. 600 € 

• Europa ...........................................................................................10.000 € 

• Mundo ..........................................................................................10.000 € 

2. Despesas odontológicas urgentes ....................................................75 € 

3. Repatriamento ou transporte sanitário  
de feridos ou doentes ................................................................... Ilimitado   

4. Repatriamento ou transporte de um acompanhante ..... Ilimitado 

5. Deslocação de uma pessoa em caso de hospitalização  
superior a 5 dias:

• Gastos de viagem .................................................................... Ilimitado 

6. Repatriamento ou transporte do Segurado falecido ....... Ilimitado 

7. Regresso antecipado por falecimento de um familiar .... Ilimitado 

8. Regresso antecipado por sinistro grave na residencia 
ou local profissional do Segurado ........................................... Ilimitado 

9. Trasmissão de mensagens urgentes .........................................Incluido 

10. Envio de medicamentos no estrangeiro .................................Incluido 

Bagagens

11. Perdas materiais ......................................................................................200 € 

12. Atraso na entrega da bagagem faturada  
(50 € cada 24 horas) ............................................................................. 150 € 

13. Procura, localização e envio de bagagens extraviadas .....Incluido  

Cancelamento

14. Gastos de cancelamento devido  
a qualquer uma das 11 causas ..........................................................750 € 

Atrasos e Perda de Serviços

15. Perda de serviços contratados ......................................................... 150 € 

16. Despesas ocasionadas pelo atraso na partida  
do meio de transporte (25 € cada 6 horas) ................................. 150 € 

17. Perda das correspondências do meio de transporte  
(mais de 4 horas) ....................................................................................300 € 

Acidentes

18. Indemnização por falecimento  
ou invalidez permanente em meio de transporte ..........  20.000 € 

Responsabilidade Civil

19. Responsabilidade Civil Privada ................................................  20.000 €

Garantia de Falência de Fornecedores

20. Despensas por cancelamento, interrupção, perda e 
subsitituição de qualquer serviço,bem como, as des-
pesas por repatriamento devido a Falência financeira/
Insolvência/Bancarrota de um Fornecedor de serviços 
turísticos que  faça parte de viagem segurada (excepto 
a Falência de Agência com a qual o Segurado tenha 
contratado a Viagem .....................................................3.000 € 

Garantia de Força Maior

21. Gastos ocasionados por motivos de Força Maior:

• Cancelamento anterior à data da viagem ...3.000 €

• Transporte para  
o local de origem da viagem ............................1.000 €

• Gastos devido a extensão de viagem:

 » Gastos de alojamento (100 €/dia) ................700 €

 » Gastos de manutenção (20 €/dia).............140 € 

Para viajar com segurança

A proteção básica para garantir  
a sua tranquilidade.

SEGUROS INCLUIDOS

PREÇO POR PESSOA  |  Impostos incluidos

Seguro de Inclusão com Cancelamento + Falência de Fornecedores + Força Maior

Portugal Europa Mundo

Até 9 dias  11,40 €  14,00 €  16,09 € 

Até 16 dias  15,00 €  20,14 €  26,70 € 

Até 34 dias  18,53 €  26,64 €  32,89 € 

Extra 1 mes  18,53 €  26,64 €  32,89 € 

Contratação máxima 12 meses.

MULTIASSISTÊNCIA 
INCLUSÃO
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RESUMO DE CAUSAS GARANTIDAS

Por motivos de saúde

1. Doença grave, acidente grave ou falecimento:

• Do Segurado, o seu cônjuge, ou ascendentes ou descen-
dentes até ao grau de consanguinidade, afinidade ou Colate-
ralidade indicado nas Condições Particulares da apólice.

• De um acompanhante do Segurado, inscrito na mesma re-
serva e também segurado.

• Do seu substituto profissional, sempre e quando for impres-
cindível que o cargo o ou responsabilidade deva, então, ser 
assumida pelo Segurado.

• Da pessoa responsável durante o período de viagem e/ou es-
tadia, da custódia dos filhos menores ou incapacitados. Para 
que esta garantia tenha validade será necessário facultar, no 
momento da subscrição do seguro, o nome e apelidos da 
dita pessoa.

2. Chamada inesperada para intervenção cirúrgica, bem como 
para os testes médicos prévios à dita intervenção, sempre que 
esta circunstância impeça ao Segurado a realização da viagem.

• Do Segurado, o seu cônjuge, ou ascendentes ou descen-
dentes até ao grau de consanguinidade, afinidade ou colate-
ralidade indicado nas Condições Particulares da apólice.

• Do acompanhante do Segurado, inscrito na mesma reserva 
e também segurado.

• Do seu substituto profissional, sempre e quando for impres-
cindível que o cargo ou responsabilidade deva, então, ser as-
sumida pelo Segurado.

• Da pessoa responsável durante o período de viagem e/ou es-
tadia, da custódia dos filhos menores ou incapacitados. Para 
que esta garantia tenha validade será necessário facultar, no 
momento da subscrição do seguro, o nome e apelidos da 
dita pessoa.

3. Qualquer doença grave de crianças menores de 48 meses, que 
sejam Segurados por esta apólice ou familiares em primeiro grau 
do Segurado, que ocorra dentro dos 2 dias anteriores ao início 
da viagem.

4. Complicações graves no estado da gravidez ou aborto espontâ-
neo da Segurada que, no entender de um profissional médico, a 
obriguem a repousar ou à sua hospitalização. Excluem-se partos 
e complicações da gravidez a partir do sétimo mês de gestação.

Por motivos laborais

5. Despedimento do Segurado, salvo por justa causa, sempre que 
no momento da contratação do seguro ainda não tenha sido 
notificado do despedimento.

6. Integração do Segurado num novo posto de trabalho, numa 
empresa diferente, sempre que seja com contrato de trabalho 
e tal facto ocorra posteriormente à subscrição do seguro, sem 
que existisse conhecimento prévio desta   circunstância na data 
em que a reserva foi efetuada. Esta cobertura será válida também 
quando a entrada no novo posto de trabalho ocorra a partir de 
uma situação de desemprego.

Por causas extraordinárias

7. Danos graves por incêndio, roubo, explosão ou outros eventos 
da natureza que afetem a residência habitual ou secundária do 
Segurado, ou o local de trabalho em que exerça uma profissão 
liberal ou dirija uma empresa, que tornem necessária a sua pre-
sença.

Outras causas

8. Roubo de documentação necessária para fazer a viagem, oco-
rrido em datas ou circunstâncias tais que impossibilite, antes do 
início da viagem, a obtenção ou reexpedição da mesma, tempo, 
dando local ao impedimento de fazer a viagem por parte do Se-
gurado. Excluído furto, perda ou extravio.

9. Avaria no veículo propriedade do Segurado que impeça o início 
ou continuação da viagem sempre que o meio de transporte 
principal para a viagem seja esse veículo. A avaria deverá supor 
um arranjo superior a 8 horas ou um montante superior a 600€, 
em ambos os casos segundo critério do fabricante.

10. Roubo, falecimento, doença ou acidente grave do animal de es-
timação ou de vigilância. Serão condições necessárias, para efei-
tos desta cobertura, que o animal seja propriedade do Segurado.

11. Anulação da inscrição na viagem das pessoas que devem acom-
panhar o Segurado, até um máximo de duas, que estejam ins-
critas na  mesma viagem e seguradas nesta mesma apólice, 
sempre que a anulação tenha a sua origem numa das causas 
enumeradas nesta garantia e, por isso, tenha o Segurado a viajar 
sozinho. 

Não se esqueça que...

• Para que a garantia de Despesas de cancelamento tenha validade, 
o seguro deve ser contratado no mesmo dia da confirmação da 
reserva, ou no máximo, nos 7 dias seguintes.

• O âmbito geográfico da Europa inclui os países ribeirinhos do 
Mediterrâneo: Argélia, Chipre, Egito, Israel, Jordânia, Líbano, Líbia, 
Marrocos, Palestina, Síria, Tunes e Turquia.

• Consultar cláusulas completas de cancelamento nas condições 
gerais do seguro.

• Este produto não é válido para viagens de cruzeiro. 

• Coberturas garantidas pela Mana e White Horse.

• Comissão de corretores: 30% sobre o preço líquido.

• Preços válidos até 30/09/2021.

Especial Inclusão
Assegura a sua tranquilidade  

ao incluir este seguro em todos  
os programas. Preço imbatível.  

Zero preocupações.

VANTAGENS   
SEGURO INCLUSÃO

11 causas de cancelamento
Recupera os gastos da viagem  

a partir de 11 causas  
de cancelamento garantidas.

Válido para todos os destinos
Proteção em qualquer lugar  

do mundo. Válido para Portugal, 
Europa e Mundo.

Ampliações disponíveis 
Adiciona as garantias de Força Maior 

e Falência de Fornecedores para 
completar a proteção.
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