
Resumo de coberturas e limites 
máximos de indemnização

1) GARANTIAS DE ASSISTÊNCIA

1.1. Assistência a pessoas

1.1.1. Assistência médica e sanitária

• Europa ......................................................................  60.000 € 

• Mundo .....................................................................  60.000 € 

• Estados unidos da américa...........................  100.000 € 

1.1.5. Despesas odontológicas urgentes .......................... 150 € 

1.1.10. Repatriação ou transporte em ambulância 
de feridos ou doentes ........................................................  ilimitado 

1.1.13. Repatriação ou transporte do 
segurado falecido  ................................................................ ilimitado 

1.1.15. Regresso antecipado por falecimento 
de um familiar  .......................................................................  ilimitado 

1.1.16. Regresso antecipado por hospitalização 
de um familiar mais de 5 dias .........................................  ilimitado 

1.1.25. Bilhete de regresso ao país de 
residência habitual ................................................................ ilimitado 

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

1.1.27. Deslocação de uma pessoa em caso de 
hospitalização do segurado mais de 5 dias ............. ilimitado 

• 1.1.27.1. Despesas de estadia da pessoa deslocada 
em caso de hospitalização da pessoa segurada 
superior a 5 dias (75 euros/dia) ............................... 750 € 

1.1.71. Gastos do segurado derivados da realização da prova 
de diagnóstico do covid-19 (pcr) durante a viagem ....... 200 € 

1.1.72. Prolongação de estadia por quarentena médica 
devida a covid-19 (75 euros/dia) .............................................750 € 

1.2. ASSISTÊNCIA LEGAL 

1.2.4. Pagamento das despesas de assistência jurídica 
efetuadas no estrangeiro.....................................................  1.500 € 

2) GARANTIAS DE BAGAGENS

2.1. Perdas materiais  ............................................................... 1.200 € 

• Em caso de roubo cobrir-se-á ate ...................... 500 € 

2.3. Atraso na entrega da bagagem 
(50 euros de 24 horas) ................................................................350 € 

2.4. Envio de objetos esquecidos ou roubados 
durante a viagem  ................................................................... incluído 

4) GARANTIAS DE DEMORA DE VIAGEM E PERDA 
DE SERVIÇOS

4.1. Gastos ocasionados pelo demora na saída do meio 
de transporte  (75 euros de 6 horas) ................................... 300 € 

5) GARANTIAS DE ACIDENTES

5.1. Acidentes em viagem 

• 5.1.1. Invalidez permanente devido a 
acidente em viagem ..............................................  15.000 € 

• 5.1.2. Morte devido a acidente em viagem ...  15.000 € 

5.4. Acidentes do meio de transporte

• 5.4.1. Invalidez permanente devido a 
acidente do meio de transporte ...................... 60.000 € 

• 5.4.2. Morte devido a acidente do 
meio de transporte ................................................. 60.000 € 

6) GARANTIAS DE RESPONSABILIDADE CIVIL

6.1. Responsabilidade civil ................................................60.000 € 
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Cobertura Covid-19 incluída

* Não podera exceder 365 dias consecutivos
** Prémios não é válidos para viagens de cruzeiro
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Grupo A Europa Mundo

Até 7 dias  7,20 € 13,25

1.1.72. Prolongação de estadia 
por quarentena médica devida a covid-19

Até 2.025 € (135 €/dia)  11,00 € 

Até 4.050 € (270 €/dia)  14,00 € 

Grupo B Europa Mundo

Até 7 dias +4,25 € +7,75 €

Grupo C Europa Mundo

Até 7 dias +14,00 € +25,50 €

Preço por pessoa e viagem

Ampliações

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. 

• Produto válido apenas para estudantes.

• Este produto não é válido para viagens de cruzeiro.

• Não podera exceder 365 dias consecutivos.

• Coberturas garantidas por White Horse Insurance Ireland 
dac.

• Este documento é um resumo comercial, meramente 
informativo , não revestindo carácter contratual e não 
substitui as condições gerais e particulares da apólice

• Preços válidos até 28/02/2023.

O seguro que contratou é comercializado 
sob mediação e direção da Intermundial XXI, 
S.L.U. Corretora de Seguros (R.M. de Madrid, 
HM 180.298, S 8ª, L0, F149, T11.482. C.I.F.- 
B-81577231. Autorizada R.D.G.S. e F.P nº J-1541. 
R.C. e caução em conformidade com a RD-ley 
3/2020) e WHITE HORSE INSURANCE IRELAND 
Dac, entidade seguradora.  A atividade realiza-
se sem manter vínculos contratuais e que 
suponham a afeção com entidades seguradoras, 
oferecendo assessoria independente, profissional 
e imparcial. Para realizar a sua assessoria, é 
obrigatório levar a cabo uma análise objetiva. 
Os seus dados pessoais serão incluídos nos 
ficheiros de propriedade de Intermundial XXI 
S.L.U. Correduría de Seguros, cuja finalidade do 
tratamento é a gestão da apólice de seguros 
contratada e a gestão de sinistros derivados da 
mesma, legitimada na execução do contrato, 
consentimento e para o envio de comunicações 
comerciais se nos deu o seu consentimento. 
Os seus dados serão cedidos à WHITE HORSE 
INSURANCE IRELAND Dac, entidade aseguradora 
e a SERVISEGUR XXI CONSULTORES, S.L.U., 
sua Encarregada do tratamento. Tem direito a 
aceder, retificar, limitar o tratamento, suprimir 
os seus dados e solicitar a portabilidade dos 
seus dados ao dirigirse à InterMundial como 
responsável pelos ficheiros: C/ Irún, 7 – 28008 
– Madrid, e-mail: lopd@intermundial.es ou Fax: 
915427305. Em última instância, pode solicitar 
informação sobre os seus direitos e apresentar 
uma reclamação perante a Autoridade Espanhola 
de Proteção de Dados, com sede na calle Jorge 
Juan, nº 6, 28001 Madrid. Para mais informação: 
ht tps://w w w.intermundial .es/Pol it ica-de-
privacidad.
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