
EASY TRIP 
O seguro perfeito para viagens de curta distância

A proteção disenhada para viagens pelo interior, costas e ilhas.  
Inclui cobertura COVID-19 e assistência do veículo.

Especial 2020
Para viagens por Portugal  

(incluindo as ilhas),  
Peninsula Espanha, Sul da 

França, Andorra e Gilbraltar.

Turismo Ativo: 28 atividades abrangidas.

Franquia 0: cobre as despesas de franquia do carro alugado em 
Portugal, em caso de dano devido a acidente de trânsito, arranhões 
causados   por vandalismo ou danos por roubo.

Cobertura em veículos
Desenhado para proteger 
as viagens realizadas com 

carro particular ou de 
aluguer.

22 causas de cancelamento
Sem franquia e com 

cancelamento garantido, em 
caso de resultado positivo pelo 

COVID-19.

Cobertura COVID-19
Assistência e cobertura face 

o COVID-19, com exames de 
diagnóstico e quarentena por 

doença coberta.

PRODUTO SOLIDÁRIO

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

NOVO

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.

RESUMO DE COBERTURAS E LIMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZAÇÃO

Assistência COVID-19

1. Despesas médicas e de hospitalização ...............................50.000 €

2. Gastos derivados da realização do exame  
de diagnóstico do Coronavírus (PCR) ........................................ 200 € 

3. Prolongamento de estadia em hotel por quarentena  
médica devido a COVID-19 (40 € / día) .....................................600 €

Assistência

4. Despesas odontológicas urgentes .................................................... 100 € 

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

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

• Despensas de estadia .......................................................................600 €

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

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

8. Repatriamento ou transporte de acompanhantes (2) .........Ilimitado

9. Regresso antecipado por hospitalização,  
acidente ofalecimento de um familiar ate o  
2º grado do parentesco ...................................................................Ilimitado

10. Regresso antecipado por sinistro grave  
no lar ou no local de trabalho do segurado ...........................Ilimitado

11. Abertura e reparação de cofres e caixas de segurança ............  175 €

12. Transmissão de mensagens urgentes ......................................... Incluido

Assistência veicular

13. Reparação de emergência em estradas  ........................................500 €

14. Veículo de substituição ..........................................................................500 €

15. Envio de um condutor profissional .............................................. Incluido 

16. Despesas na área de descanso ..............................................................50 €

Bagagens

17. Perdas materiais  .......................................................................................600 €  

• Roubo de bagagem ..........................................................................200 €  

18. Atraso na entrega da bagagem ............................................................150 €

19. Envio de objetos esquecidos ou roubados  
durante a viagem  ......................................................................................120 €

Cancelamento e Interrupção de viagems 

20. Gastos de cancelamento devido  
a qualquer uma das 23 causas: ...........................................................500 €

21. Interrupção de viagem ........................................................................... 250 €

   Inclui resultado positivo COVID-19. 

Amplíe o seu seguroUPGRADE  |


