
RESUMO DE COBERTURAS E LIMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZAÇÃO

Assistência COVID-19

1. Despesas médicas e de hospitalização:

• Portugal ................................................................................100.000 € 

• Europa.................................................................................  500.000 € 

• Mundo ..............................................................................1.000.000 €

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 (62,5 €/día) ............................... 1.000 €

Assistência

4. Despesas odontológicas urgentes ...................................................120 € 

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

6. Repatriamento ou transporte de acompanhantes .............Ilimitado 

7. Repatriamento ou transporte de menores  
ou deficientes .....................................................................................Ilimitado 

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

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

• Despensas de estadia do acompanhante  
(max. 100€/dia)...............................................................................1.000 € 

9. Prolongamento de estadia em hotel  
por prescrição medica (max. 100€/dia) .....................................1.000 € 

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

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

12. Regresso antecipado por doença grave, acidente grave  
ou falecimento da pessoa resposavel pelo cuidado  
dos filhos menores ou deficientes ............................................Ilimitado 

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

14. Trasmissão de mensagens urgentes ......................................... Incluido 

15. Envio de medicamentos no estrangeiro.................................. Incluido 

16. Serviço de intérprete ........................................................................ Incluido  

17. Adiantamento de fundos monetários no estrangeiro ......... 2.500 € 

18. Perda de chaves do alojamento habitual .........................................75 € 

19. Cancelamento de cartão de crédito ......................................... Incluido 

20. Abertura e reparação de cofres e caixas de segurança ..............75 € 

Bagagens

21. Perdas materiais:

• Portugal ................................................................................................400 € 

• Europa ...................................................................................................800 € 

• Mundo ...............................................................................................1.200 €

Roubo de bagagem ............................................................................... 300 €

22. Atraso na entrega da bagagem faturada 
(150€ as primeiras 12 horas e 100€ as seguintes 24horas) ....350 € 

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

24. Envio de objetos esquecidos ou roubados  
durante a viagem ..................................................................................... 125 € 

25. Gastos de gestão por perda de documentos ..............................100 € 

Cancelamento e Interrupção de viagem

26. Gastos de cancelamento devido a qualquer uma das 41 causas:

• Portugal .............................................................................................1.000 € 

• Europa ................................................................................................1.500 € 

• Mundo .............................................................................................. 3.000 €

27. Interrupção de viagem

• Portugal .............................................................................................1.000 € 

• Europa ................................................................................................1.500 € 

• Mundo .............................................................................................. 3.000 €

 Inclui resultado positivo COVID-19.  

Atrasos e Perda de Serviços

28. Perda de serviços contratados ...........................................................150 € 

29. Despesas ocasionadas pelo atraso na 
partida do meio de transporte (50 € cada 6 horas) .................. 300 € 

30. Prolongamento obrigado da viagem (50 €/dia) .........................100 € 

31. Perda das correspondências do meio de transporte (mais de 4 
horas) ...........................................................................................................600 € 
 

32. Alteração dos serviços inicialmente contratados:

• Partida num transporte alternativo não previsto  
(50 € por cada 6 horas) ................................................................. 300 € 

• Pela Alteração de hotéis/ apartamentos (50 €/dia) ........... 500 €  

Acidentes

33. Indemnização por falecimento  
ou invalidez permanente em viagem (24h) .............................6.000 € 

34. Indemnização por falecimento  
ou invalidez permanente em meio de transporte ............. 30.000 € 

35. Despesas de tratamento em Portugal  
em caso de acidente no estrangeiro..........................................2.000 € 

36. Despesas de funeral em Portugal  
em caso de acidente no estrangeiro...........................................1.500 € 

Responsabilidade Civil

37. Responsabilidade Civil Privada ............................................................50.000 €

Garantia de Falência de Fornecedores

38. Despensas por cancelamento, interrupção, perda e subsi-
tituição de qualquer serviço, bem como, as despesas 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 Via-
gem) .........................................................................................  3.000 € 

Garantia de Força Maior

39. 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 €  

MULTIASSISTÊNCIA PLUS
O seguro mais completo

Todas as coberturas necesárias para garantir uma 
completa  tranquilidade em viagem per cualquer pais  

do mundo. Inclui cobertura COVID-19.

ATUALIZADA

Adicionamos ao produto de sempre as coberturas necessárias à situação atual,  
para que os viajantes estejam 100% protegidos.

PRINCIPAIS NOVIDADES

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.

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.

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

Não se esqueça que...

• Para que a garantia de Despesas de cancelamento tenha validade,o seguro deve ser contratado no mesmo dia 
da confirmação dareserva, 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.

• Preços válidos até 30/09/2021.

A InterMundial resolve todas as dúvidas e incidências através 
da Equipa de Atendimento a Empresas        +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.

Cancelamento por resultado positivo ao COVID-19


