
A saúde está em primeiro lugar.  
Assistência médica completa.

A cobertura de gastos médicos inclui os gastos 
associados pelo COVID-19 nas mesmas condições 
que qualquer outra doença que surja no destino.

     
               Mantemos 1M € em  
               Multiassistência Plus

SOLUÇÕES INTERMUNDIAL EM TEMPOS DE COVID-19
Edição Especial 2020

Nova garantia de assistência a veículos.

Com 4 coberturas especiais para proteger as 
deslocações de carro durante as férias. Incluído no 
novo Easy Trip.

Transporte sanitário ou repatriamento por 
positivo em COVID-19 

No caso de um acidente ou doença que ocorra 
com o Segurado e que o impeça de continuar  
a viagem a critério de um profissional médico.

Prolongamento da estadia por  
quarentena COVID-19

Em caso de quarentena do assegurado por 
COVID-19 no destino, o prolongamento da estadia 
no hotel será coberto até ao limite indicado.

Cancelamento por resultado positivo ao 
COVID-19

O Assegurado poderá cancelar em caso de acusar
positivo mediante provas medicas por COVID -19.
Também estará coberto o cancelamento de
um acompanhante, o cônjuges e os familiares até
2 grau de consanguinidade, inscritos na mesma
reserva e assegurados.

Gastos derivados da realização do exame de 
diagnóstico do coronavírus

Se o assegurado apresentar sintomas de COVID-19 
durante a viagem e o médico prescrever a realização 
do exame de diagnóstico, o custo deste exame será 
reembolsado.

Viajar em segurança é hoje, mais do que nunca, um requisito indispensável. Por isso, na InterMundial,  
atualizamos o nosso Pack Plus e adaptámo-lo à situação atual com um novo produto e coberturas únicas 

no mercado, que garantem a tranquilidade de todos os clientes.

Toda a documentação já está disponível  
na sua plataforma de contratação.

            

O seguro de viagem perfeito para viagens 
no interior, costas e ilhas; com todas as 
coberturas de COVID-19 e assistência a 
veículos. Proteção a 100%!

Por cada assegurado de Easy Trip, a 
Fundación InterMundial doará 1 € à 
investigação do COVID-19.

Produto 
solidário

NOVOLançamos Easy Trip

A InterMundial resolve todas as dúvidas e incidências através da Equipa de Atendimento a Empresa               +351 308 808 011

*Este documento é um resumo comercial, meramente informativo, sem caráter contratual e sem substituir as condições gerais e particulares da apólice dos seguros 
mencionados.


