Resumo de coberturas e limites
máximos de indemnização
ASSISTÊNCIA EM VIAGEM
1.

Procura e resgate do Segurado (Franquia de 120Eur)..................................15.000 €

2.

Resgate em Pistas......................................................................................................... Ilimitado

3.

Repatriamento ou transporte sanitário do segurado.................................. Ilimitado

4.

Repatriamento ou transporte de segurado falecido................................... Ilimitado

5.

Repatriamento ou transporte de segurado acompanhante................... Ilimitado

6.

Despesas médicas, cirúrgicas, farmacêuticas, hospitalização e muletas
• - Portugal.................................................................................................................... 3.000 €
• - Estrangeiro.......................................................................................................... 15.000 €
• - Muletas........................................................................................................................ 300 €

7.

Despesas de tratamento em Portugal em caso de acidente
no estrangeiro.................................................................................................................. 2.500 €

8.

Bilhete de Ida e Volta para um Familiar e respectiva estadia
• - Despesas de deslocação do familiar....................................................... Ilimitado
• - Despesas de estadia (75€/dia)............................................................................750 €

9.

Prolongamento de Estadia em Hotel (75€/dia)..................................................... 750 €

10. Reembolso de forfait e das aulas (30€/dia)............................................................. 300 €

PREÇO POR PESSOA SKI PLUS

11. Transmissão de mensagens urgentes..................................................................Incluido
12. Envio de condutor profissional ...............................................................................Incluido
13. Regresso antecipado do segurado..................................................................... Ilimitado
14. Envio urgente de medicamentos não existentes no estrangeiro............Incluido
15. Demora provocada por um atraso na partida do meio de transporte
(25€ por cada 6h)..................................................................................................................150 €

DURAÇÃO

PORTUGAL

EUROPA

MUNDO

Neve até 1 dia

10,01 €

14,60 €

61,22 €

Neve de 2 a 3 dias

16,74 €

23,15 €

74,54 €

Neve de 4 a 6 dias

25,22 €

30,57 €

82,39 €

Neve de 7 a 10 dias

31,95 €

38,52 €

96,76 €

16. Noites adicionais em hotel (75€/dia)...........................................................................150 €
17. Prolongamento obrigatório da viagem no fim da estadia................................150 €
BAGAGENS
18. Extravio de bagagem......................................................................................................... 500 €
19. Atraso na entrega da bagagem......................................................................................100 €
CANCELAMENTO, INTERRUPÇÃO DE ESTADIA E DIAS NÃO DESFRUTADOS
20. Despesas de cancelamento........................................................................................1.500 €
21. Perda de serviços contratados inicialmente...........................................................150 €
22. Alteração de serviços contratados inicialmente...................................................150 €
ACIDENTES

Não se esqueça que...
• O seguro debe contratar-se no momento em que se efectua a reserva, ou nas
24 horas seguintes. Se o contrata depois dessa data, a cobertura de Despesas de Cancelamento de viagem terá um período de carência de 72 horas a
contar desde a data de contratação do seguro.
• ESTE RESUMO DO SEGURO CONTÉM ALGUMAS EXCLUSÕES CONSTANTES
DO CONTRATO DE SEGURO CELEBRADO, SENDO QUE ESTE DOCUMENTO
NÃO DISPENSA A LEITURA DAS RESPECTIVAS CONDIÇÕES GERAIS. Nos
termos do decreto lei 72/2008 de 16 de Abril compete ao tomador do seguro
informar os segurados sobre as coberturas contratadas e as suas exclusões.
• Preços válidos até 31/12/2016.

23. Morte ou invalidez Permanente por acidente ............................................... 30.000 €

www.intermundial.pt

Esta informação não tem validade contratual e não substitui as condições gerais e
particulares dos produtos. A apólice encontra-se em poder da INTERMUNDIAL Corretora de SEGUROS, com sede social na Avenida da Liberdade, nº 69 – 5º A, 1269046 Lisboa, NIPC 980423430. Inscrita no R.D.G.S e no Instituto de Seguros de Portugal com o nº J-154, e com seguro de R.C. e de caução celebrados em conformidade
com a lei 26/06 (mediação de seguros e reasseguros privados). Inscrita no R.M. de
Madrid, folha M 180.298, secção 8ª, livro 0, pagina 149, tomo 11.482.

