
STUDY PLUS

Seguro especial para estudantes

Um seguro de viagem com coberturas especialmente  
concebidas para visitas de estudo.

SEGUROS ESPECÍFICOS

Não se esqueça que...

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

• Contratação máxima 12 meses.

• Produto válido apenas para estudantes.

• 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.

RESUMO DE COBERTURAS E LIMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZAÇÃO

Assistência COVID-19

1. Despesas médicas e de hospitalização:

• Europa e Mundo ................................................................60.000 € 

• EUA ......................................................................................100.000 €

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) .................................. 750 €

Assistência 

4. Despesas odontológicas urgentes ................................................. 150 €

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

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

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

8. Regresso antecipado por hospitalização  
de um familiar ................................................................................... Ilimitado

9. Bilhete de regresso ao país de residência habitual ........... Ilimitado

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

• Bilhete ida e volta de uma pessoa ....................................Ilimitado

• Despensas de estadia do acompanhante (75 €/dia) ....... 750 € 

11. Prolongamento de estadia em hotel  
por prescrição médica (75 €/dia) .....................................................750 €

12. Despesas de defesa legal no exterior ........................................ 1.500 €

Bagagens

13. Perdas materiais .................................................................................. 1.200 €

Roubo de bagagem ..............................................................................500 €

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

15. Atraso na entrega da bagagem faturada  
(50 € cada 24 horas) .............................................................................350 €

Atrasos e Perda de Serviços

16. Despesas ocasionadas pelo atraso na partida  
do meio de transporte (75 € cada 6 horas) .................................300 €

Acidentes

17. Indemnização por falecimento  
ou invalidez permanente em viagem (24h) ......................... 15.000 € 

18. Indemnização por falecimento  
ou invalidez permanente em meio de transporte ........... 60.000 €

Responsabilidade Civil

19. Responsabilidade Civil Privada ................................................. 60.000 €
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VANTAGENS 
STUDY PLUS

ATIVIDADES COBERTAS 

Para todo o tipo de estudos
Cobre bolsas, Erasmus, cursos  

de idiomas, mestrados, etc.

Grupo A

• Atletismo 
• Actividades no 

ginásio 
• Andar de bicicleta
• Caminhadas

• Caminhadas na 
neve

• Camping
• Canoagem
• Curling

• Jogging
• Jogos de bola
• Jogos e activida-

des de praia 
• Natação 

• Orientação 
• Paddle surf 
• Pesca 
• Remo surf 
• Segway 

• Trekking abaixo 
(2.000 m de 
altitude) 

E qualsiasi sport con un simile grado di rischio.  

• Canoagem
• Jet skis
• Mountain bike
• Paintball
• Parede de escalada  
• Patinagem
• Ponte tibetana
• Rotas 4x4
• Ski cross-country
• Snowmobiles 

• Sobrevivência
• Surf e windsurf
• Tirolesa 
• Trekking entre 2.000 e 

3.000 m de altitude
• Trenó com cães  

(mushing)
• Trenó em resorts de ski
• Turismo equestre
• Vela 

Grupo B Grupo C

• Águas bravas
• Airsoft
• Bulder até 8 m de altura
• Bungee jumping
• Canoagem  
• Canyoning
• Equitação
• Escalada desportiva
• Esgrima
• Espeleologia a menos de 

150 m de profundidade
• Desportos de inverno (ski, 

snowboard, etc.)

• Fly surf
• Hidrobob 
• Kitesurf
• Mergulho e atividades  

submarinas com menos 
de 20 m de profundidade

• Psicobloc até 8 m de altura
• Quads
• Rafting
• Rapel
• Ski aquático
• Trenó E quaisquer outras características semelhantes.   

PREÇO POR PESSOA CADA SEMANA  |  Impostos incluidos

Europa       7,21 € Mundo       13,09 € 

Excluem-se, expressamente, as atividades realizadas em alturas superiores a 3.000 metros, todos os desportos aéreos  
(exceto os descritos anteriormente) assim como atividades submarinas com imersão a mais de 20 m de profundidade.

Extensão de cobertura para outros deportes.UPGRADE  |

E quaisquer outras características semelhantes.   

PREÇO POR PESSOA CADA SEMANA 
Impostos incluidos

Europa Mundo

 4,21 €  7,61 € 

PREÇO POR PESSOA CADA SEMANA 
Impostos incluidos

Europa Mundo

 14,03 €  25,38 € 

Limites de despesas  
médicas mais elevados

Até 100.000 € nos EUA,  
e 60.000 € no resto dos países  

do mundo.  

Até 12 meses consecutivos
Tanto para cursos anuais,  

como para cursos de verão  
ou acampamentos.

Válido para todos  
os destinos

Proteção em qualquer lugar  
do mundo. Válidos para 

Portugal, Europa e Mundo.

Cobertura COVID-19
Assistência e cobertura face 

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

coberta.
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