Resumo de coberturas e limites
máximos de indemnização
ASSISTÊNCIA
1.

Despesas médicas, cirúrgicas, farmacêuticas prescritas e de hospitalização
por doença ou acidente
• No estrangeiro........................................................................................................ 17.000 €
• Portugal........................................................................................................................ 3.500 €

2.

Pagamento de Muletas......................................................................................................320 €

3.

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

4.

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

5.

Repatriamento ou transporte de outros segurados.................................... Ilimitado

6.

Procura e resgate do segurado...............................................................................15.000 €

7.

Deslocação de um familiar em caso de internamento hospitalar
• Despesas de deslocação do familiar........................................................... Ilimitado
• Despesas de estadia (75 €/dia)...............................................................................750 €

PREÇO AVENTURA PLUS
DURAÇÃO

PORTUGAL

EUROPA

MUNDO

17,50 €

26,00 €

121,00 €

Até 3 dias

31,00 €

44,00 €

121,00 €

Até 6 dias

46,00 €

60,50 €

121,00 €

Até 10 dias

55,00 €

68,00 €

121,00 €

1 Dia

8.

Convalescença em hotel (75€/ dia)............................................................................750 €

Anual

121,00 €

121,00 €

121,00 €

9.

Regresso antecipado do segurado...................................................................... Ilimitado

Anual com Reabilitação

151,50 €

151,50 €

151,50 €

10. Envio urgente de medicamentos não existentes no estrangeiro............Incluído
11. Envio de mensagens urgentes.................................................................................Incluído
12. Envio de condutor profissional................................................................................Incluído
GASTOS DE ANULACÃO
13. Despesas de cancelamento da viagem.................................................................1.500 €
GARANTIAS DE SERVICOS NÃO DESFRUTADOS
14. Reembolso das aulas devido a doença ou acidente do segurado
(máx. 30 €/ dia)......................................................................................................................300 €
15. Perda do equipamento facturado em linha aérea............................................... 500 €
16. Demora provocada por um atraso na partida do meio de transporte
(25 € cada 6 horas)............................................................................................................... 150 €

As actividades cobertas são as seguintes: Ski, snow, ciclismo, equitação, veículos, boogie cars conduzidos pelo segurado original, rafting, mergulho, motos
aquáticas, barco banana e jogos de praia em geral, embarcações rápidas com
motores fora-de-borda (com condutor), canoas (padrões locais), voos de helicópteros, actividades campestres (capear, etc.), barcos a motor (com condutor),
passeios pedestres, descida de cascatas, motos de 4 rodas, ténis, golfe, caiaque,
windsurf, gaivotas, catamarãs, embarcações ligeiras, motos de neve, minimotos,
barcos a pedal, karts no gelo, trenó ou similar, veleiros, orientação, pista americana, coches de cavalos, comboio de cremalheira, gincana desportiva, tiro com
cães, comboio de Artouste, aerotrim, bus bob, telecadeira, escalada e rappel,
espeleologia, patinagem, pêndulo, tiro com arco, balão aerostático e balão cativo, esqui aquático, ultratube, ski bus, hidrospeed e qualquer actividade desportiva com idêntico grau de risco. Ficam expressamente excluídas as actividades
realizadas a altitudes superiores a 5.000 metros.

17. Noite de Hotel por demora antes da chegada à estação por causas
meteorológicas ou por avaria do meio de transporte....................................... 150 €
18. Extensão da viagem por excesso de neve (75 €/ día)......................................... 150 €
19. Overbooking ou alteração de serviços incialmente contratados................. 150 €
20. Perda de serviços inicialmente contratados........................................................... 150 €
RESPONSABILIDADE CIVIL

2016

www.intermundial.pt

Não se esqueça que...
• Para que a cobertura de Gastos de Anulação da viagem tenha validade, o
seguro deverá ser contratado no momento de realizar a reserva da viagem.
• Para asegurar la práctica de Heliesqui habrá que incrementar el precio un 100%.

21. Responsabilidade civil............................................................................................... 60.000 €

• Na contratação da modalidade “ANUAL” e “ANUAL com reabilitação”, não
são garantidas estadias superiores a 60 dias consecutivos.

22. Responsabilidade civil do professor, monitor, guia
ou acompanhante....................................................................................................... 60.000 €

• Preços válidos até 31/12/2016

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, 1269-046 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.

