
Multiassistência Elite 

Resumo de coberturas e limites 
máximos de indemnização
ASSISTÊNCIA EM VIAGEM

1. Despesas médicas ...................................................................................................... 30.000 €

2. Despesas Odontologicas ................................................................................................150 €

3. Repatriação ou transporte sanitário de feridos ou doentes ................... Ilimitado

4. Repatriação ou transporte de acompanhantes ............................................ Ilimitado

5. Repatriação ou transporte de menores ou deficientes ............................ Ilimitado

6. Deslocação de um familiar em caso de hospitalização superior a 5 dias:

• Bilhete ida e volta de um familiar ................................................................. Ilimitado

• Despesas de estadia do acompanhante (max. 120€/dia) .....................1.200 €

7. Prolongamento de estadia em hotel por prescrição 
médica (max. 120€/dia) ................................................................................................1.200 €

8. Repatriação ou transporte do Segurado falecido ....................................... Ilimitado

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

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

11. Regresso antecipado por doença grave, acidente grave ou falecimento da 
pessoa responsavel

12. pelo cuidado dos filhos, menores ou deficientes ........................................ Ilimitado

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

14. Transmissão de mensagens urgentes .................................................................Incluido

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

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

17. Serviço de informação ................................................................................................Incluido

18. Despesas de sequestro ................................................................................................2.000 €

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

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

21. Cancelamento de cartão de crédito ....................................................................Incluido

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

23. Busca e rescate do asegurado (Franquicia 120€) ..........................................10.000 €

BAGAGENS

24. Perda, roubo ou danos na bagagem:

• No Mundo ..................................................................................................................2.000 €

• Na Europa ....................................................................................................................1.200 €

• Em Portugal ....................................................................................................................750 €

25. Atraso na entrega da bagagem faturada (12 horas ou mais 
150 € y 100 € cada 24 horas)......................................................................................... 600 €

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

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

28. Gastos de gestão por perda de documentos ........................................................250 €

ATRASOS E PERDA DE SERVIÇOS

29. Reembolso de férias não gozadas

• No Mundo ...............................................................................................................3.000 €

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

• Em Portugal .................................................................................................................750 €

30. Perda de serviços contratados ..................................................................................300 €

31. Atrasos e perdas de serviços

• Despesas ocasionadas pelo atraso na partida do meio 
de transporte (50 € por cada 6 horas) ........................................................... 350 €

• Prolongação obrigada da viagem (75 €/dia) ...............................................300 €

• Perda das correspondências do meio de transporte 
(mais de 4 horas) .......................................................................................................750 €

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 €

33. Noites extra em hotel ou extensao forçada da viagem antes 
de chegarao destino (max 75€/día) .........................................................................150 €

ACIDENTES

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

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

36. Despesas de tratamento em Portugal em casode acidente 
no estrangeiro ...............................................................................................................2.000 €

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

RESPONSABILIDADE CIVIL 

38. Responsabilidade Civil Privada ...........................................................................60.000 €

RESPONSABILIDADE CIVIL 

39. Responsabilidade Civil Privada ...........................................................................60.000 €

FALÊNCIA DE FORNECEDORES

40. Despesas por cancelamento, interrupção, perda e substituição 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 (exceto a falência da Agência com a 
qual o Segurado tenha contratado a Viagem) ...............................................3.000 €

FORÇA MAIOR

41. Cancelamento anterior à data da viagem .......................................................3.000 €

42. Transporte para o local de origem da viagem ...............................................1.000 €

43. Gastos devido a extensão de viagem:

• Gastos de alojamento (100 €/dia) .................................................................... 700 €

• Gastos de manutenção (20 €/dia) ....................................................................140 €
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PREÇO POR PESSOA
DURAÇÃO   MUNDO

Até 365 días 525,30 €

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.

• Este documento é um resumo comercial, meramente informativo, que não reveste carácter 
contratual e não substitui as condições gerais e particulares da apólice. Pode solicitar a 
impressão completa à sua Agência de Viagens ou solicitá-la a info@intermundial.es indicando 
o número da sua apólice.

• As coberturas deste produto estão garantidas pela Companhia de Seguros Arag, cuja 
informação completa consta nas Condições Gerais.

• As viagens de cruzeiros terão uma sobretaxa de 50% para os prémios indicados..

• Preços válidos até  31/10/2022.

L’assicurazione che ha stipulato viene commercializzata con la mediazione e sotto 
la direzione di Intermundial XXI, S.L.U. Intermediaria Assicurativa (Registro delle 
Imprese di Madrid, HM 180.298, S 8ª, L0, F149, T11.482. Codice Fiscale B-81577231. 
Autorizzata nel R.D.G.S. e F.P (Registro della Direzione Generale delle Assicurazioni e 
Fondi Pensione) con il n. J-1541. R.C. e cauzione ai sensi della Legge 26/06 MSRP). 
L’attività si svolge senza mantenere vincoli contrattuali comportanti il coinvolgimento 
di enti assicurativi, offrendo una consulenza indipendente, professionale e imparziale. 
Ai fini della sua consulenza è obbligatorio eseguire un’analisi obiettiva. I Suoi dati 
personali verranno inseriti nei file di proprietà di Intermundial XXI S.L.U. Intermediaria 
Assicurativa, il cui scopo del trattamento è la gestione della polizza assicurativa 
stipulata e dei relativi sinistri, legittimata ai fini di esecuzione del contratto, adesione 
e invio di comunicazioni commerciali, nel caso in cui abbia dato il suo consenso. I 
suoi dati saranno ceduti a ARAG e SERVISEGUR XXI CONSULTORES, S.L.U. ha il diritto 
di accedere, rettificare, limitare il trattamento, cancellare i suoi dati e richiederne la 
portabilità contattando InterMundial in qualità di titolare dei file: C/ Irún, 7 – 28008 
– Madrid, email: lopd@intermundial.es  o Fax: 915427305. Infine, può richiedere 
informazioni sui suoi diritti e presentare un reclamo all’Autorità Spagnola per la 
Protezione dei Dati, con sede in calle Jorge Juan n. 6, 28001 Madrid. Per maggiori 
informazioni: https://www.intermundial.es/Politica-de-privacidad
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