
SKI AVENTURA PLUS

O seguro desportivo e de viagens 

O seguro multidesportos que o protege sempre: enquanto 
pratica desportos ou viaja. Um seguro à sua medida que 

cobre mais de 60 desportos que agora tambén cobre face 
ao COVID-19.

SEGUROS ESPECÍFICOS

Desportos terrestres

• Barrancos 
• Escalada e rapel  
• Espeleologia  
• Ciclismo
• Paintball  
• Bungee jumping
• Motos de 4 rodas  
• Trekking

Desportos aquáticos

• Mergulho
• Canoagem  
• Rafting  
• Motos aquáticas  
• Ski náutico  
• Surf 
• Wakeboard
• Windsurf 

Desportos de invierno

• Ski e Ski de fundo
• Ski de travessia
• Trenós ou semelhantes  
• Motos de neve  
• Patinagem 
• Raquetes de neve 
• Snowboard 

Desportos aéreos

• Balão aerostático   
• Balão cativo  
• Vôos de helicópteros 

MAIS DE 60 ATIVIDADES COBERTAS  

Consulta todas as atividades 
cobertas com o Departamento 
de Atendimento a Empresas. 

RESUMO DE COBERTURAS E LIMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZAÇÃO

Assistência COVID-19

1. Despesas médicas e de hospitalização:

• Portugal .................................................................................10.000 € 

• Europa e Mundo ................................................................ 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 (50 €/día) ....................................850 € 

Assistência

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

5. Despesas de muletas ............................................................................500 € 

6. Busca e resgate do Segurado .................................................... 15.000 € 

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

8. Repatriamento ou transporte de acompanhantes ........... Ilimitado 

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

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

11. Regresso antecipado por hospitalização  
de um familiar superior a 5 dias ................................................ Ilimitado

12. Prolongamento de estadia em hotel  
por prescrição médica (85 €/dia) ....................................................850 € 

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

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

• Despensas de estadia do acompanhante (85 €/dia) .......850 € 

14. Resgate em pistas ........................................................................... Ilimitado

15. Despesas medicas derivados da utilização  
de câmara hiperbárica .....................................................................3.000 €

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

17. Envio de um condutor profissional ...........................................Incluido 

18. Trasmissão de mensagens urgentes .........................................Incluido

19. Envio de medicamentos no estrangeiro .................................Incluido

20. Cancelamento de cartão de crédito .........................................Incluido

21. Perda de chaves do alojamento habitual .....................................100 € 

Bagagens

22. Perda da bagagem .................................................................................500 € 

23. Atraso na entrega da bagagem faturada .......................................125 € 

Cancelamento e Interrupção de viagem

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

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

• Europa e Mundo ..........................................................................2.000 €

25. Interrupção de viagem .........................................................................500 €

   Inclui resultado positivo COVID-19.       

Atrasos e Perda de Serviços

26. Reembolso do forfait (50 €/dia) .......................................................500 € 

27. Reembolso das aulas contratadas (50 €/dia) .............................500 €

28. Despesas ocasionadas pelo atraso na partida  
do meio de transporte (25 € a partir de 6 horas  
e 25 € cada 6 horas adicionais) .........................................................175 € 

29. Prolongamento obrigatório de viagem  
(máximo 100 €/dia) ...............................................................................200 € 

30. Extensão da cobertura de seguro ..............................................Incluido 

31. Prolongamento forçado da viagem 

• Partida num transporte o voo alternativo  
não previsto (30 € cada 6 horas) .............................................. 150 € 

• Pela alteração de serviços inicialmente contratados 
(max. 30 €/dia) .................................................................................. 150 € 

32. Perda de serviços contratados ......................................................... 150 € 

Responsabilidade Civil

33. Responsabilidade Civil privada ................................................. 60.000 € 

34. Responsabilidade Civil professor ou tutor ........................... 60.000 €
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Mais de 60 desportos cobertos
Inclui canyoning, escalada, bungee-

jumping, caminhada, rafting, motos de 
água, windsurf, ski, motos de neve...

Coberturas especiais
Buscas e resgate em montanha, em 

pistas e em helicóptero, muletas, 
reembolso de forfait e de aulas 

contratadas.

VANTAGENS  
SKI AVENTURA 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  
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.

• Límite de gastos de Reabilitação: 1.000 €.

• 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.

41 causas de cancelamento
Garante o reembolso da reserva em 

caso de não poder viajar devido a 
qualquer uma das 41 causas.

Modalidade anual
Sempre coberto em todas as viagens 

realizadas durante o ano, quer seja até à 
neve, à montanha,  

à praia ou a qualquer lugar.

Excluem-se, expressamente, as atividades realizadas em alturas superiores a 5000 metros, todos os desportos aéreos  
(exceto os descritos anteriormente) assim como atividades submarinas com imersão a mais de 20 metros de profundidade.

PREÇO POR PESSOA  |  Impostos incluidos

Ski Aventura Plus sem Cancelamento Ski Aventura Plus com Cancelamento

Portugal Europa Mundo Portugal Europa Mundo

Até 1 dia  21,04 €  32,73 €  106,19 € Até 1 dia  26,38 €  39,40 €  132,90 € 

Até 3 dias  38,74 €  54,76 €  119,55 € Até 3 dias  46,75 €  68,12 €  146,26 € 

Até 6 dias  55,77 €  74,13 €  132,90 € Até 6 dias  69,12 €  91,50 €  159,62 € 

Até 10 dias  68,12 €  85,49 €  146,26 € Até 10 dias  85,49 €  104,19 €  172,98 € 

ANUAL ANUAL

Anual  157,95 € Anual  187,33 € 

Anual com Reabilitação  199,02 € Anual com Reabilitação  236,42 € 

Anual com Heliesquí  318,57 € Anual com Heliesquí  374,67 € 

Anual com Heliesquí e Reabilitação  396,71 € Anual com Heliesquí e Reabilitação   472,18 € 

FAMILIAR  FAMILIAR

Anual Familiar  464,49 € Anual Familiar  548,64 € 

Anual Familiar com Reabilitação  558,33 € Anual Familiar com Reabilitação  681,21 € 

Cada viagem não deve superar os 60 dias consecutivos.

Modo família inclui cônjuge ou união de facto e crianças até 18 anos de idade, desde que eles morem juntos na casa da família.

Cobertura COVID-19
Assistência e cobertura face 

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

coberta.
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