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SEGURO VIP PLUS 
 

ASSISTÊNCIA EM VIAGEM EM CASO DE:  
ACIDENTES PESSOAIS E BAGAGEM, ACTOS DE TERRORISMO E CATÁSTROFES NATURAIS 

 
 
CONDIÇÕES GERAIS 
 
 
Cláusula Preliminar 
 
Entre INTER PARTNER ASSISTANCE, SA., adiante designado por Segurador e o Tomador do 
Seguro mencionado nas Condições Particulares, estabelece-se um contrato de seguro 
que se regula pelas Condições Gerais, Especiais e Particulares desta Apólice, de 
harmonia com as declarações constantes da proposta que lhe serviu de base.  
 
ARTIGO 1. DEFINIÇÕES 
 
Segurador: A entidade legalmente autorizada para a exploração do Seguro 

de Assistência. 
 
Tomador do Seguro: A pessoa ou entidade que subscreve a apólice de seguro de 

viagens com o Segurador, responsável pelo pagamento dos 
prémios. 

 
Pessoa Segura: A pessoa singular beneficiária das prestações do presente 

contrato. 
 
Segurado:  A pessoa singular ou coletiva no interesse da qual o presente 

contrato é celebrado. 
 
Sinistro: Todo o acontecimento suscetível de fazer funcionar as garantias 

da apólice. 
 
Sinistrado: A Pessoa Segura que sofreu um sinistro garantido ao abrigo das 

garantias deste contrato. 
 
Franquia: Valor fixo ou percentual a cargo da Pessoa Segura em qualquer 

despesa indemnizável. 
 
ARTIGO 2. OBJETO DO CONTRATO 
 
De harmonia com os termos da presente Condição Geral, o Segurador garante a 
cobertura dos riscos referidos cobertos pela apólice, dentro dos limites consignados, 
observando-se os preceitos e exclusões que pela presente Condição Geral se 
estabelecem. 

 
ARTIGO 3. VALIDADE 
 
O período de validade das garantias da apólice corresponde ao período subscrito pela 
Pessoa Segura. 
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ARTIGO 4. ÂMBITO TERRITORIAL 
 
As garantias previstas no presente contrato são válidas em Portugal ou no Estrangeiro, 
exceto nos países Irão e Síria. 
 
ARTIGO 5. EXCLUSÕES  
  
1. Além das exclusões estabelecidas especificamente para cada uma das garantias 

referidas nas Condições Especiais, não ficam garantidas as prestações: 
a) Que não tenham sido solicitadas ao Segurador e que não tenham sido efetuadas 

com o seu acordo prévio, salvo nos casos de força maior ou de impossibilidade 
material demonstrada; 

b) Resultantes de acontecimentos ocorridos antes da entrada em vigor do presente 
contrato; 

c) Decorrentes de dolo do Segurado e/ou Pessoa Segura, ou na sequência de 
tentativa de suicídio consumado ou não; 

d) Resultantes de acontecimentos sobrevindos à Pessoa Segura em estado de 
embriaguez ou sob a influência de estupefacientes ou outras drogas não prescritas 
clinicamente; 

e) Decorrentes de apostas, da participação em competições desportivas e dos treinos 
com vista a essas competições; 

f) Decorrentes de atos de guerra, greves, tumultos e perturbações da ordem pública; 
g) Decorrentes, por efeito direto ou indireto, de explosão, libertação de calor e 

radiação, provenientes de desintegração ou fusão do núcleo de átomos, 
aceleração de partículas ou radioatividade; 

h) Relativas ao pagamento de multas, coimas ou outras penalidades, por infrações de 
natureza criminal ou contraordenacional; 

i) Decorrente da prática de quaisquer atos ou omissões dolosos ou gravemente 
culposos por parte do Segurado ou Pessoa Segura, ou por pessoas por quem sejam 
civilmente responsáveis; 

j) Decorrente de atrasos ou negligência imputáveis às Pessoas Seguras no recurso a 
assistência médica, o mesmo acontecendo no caso de recusa de observação dos 
tratamentos prescritos; 

k) Decorrentes de qualquer conduta da Pessoa Segura contrária à lei, nomeadamente 
a participação em atos de sabotagem, perturbações da ordem pública ou rixas; 

l) Decorrentes de acidentes de trabalho e doenças profissionais; 
m)  As epidemias, pandemias e situações de doença infetocontagiosa com perigo 

para a saúde pública, no respeito de orientações emanadas da OMS que não 
expressamente cobertas nas condições especiais e particulares. 

n) Sinistros ocorridos na prossecução da viagem, ou cancelamento desta, nos casos 
em que as autoridades locais do destino ou de origem tenham desaconselhado 
viagens para esse destino e cuja informação seja do conhecimento público antes 
da contratação da presente apólice, nos casos de cancelamento ou antes do seu 
início nos casos de perturbações  

o) Sinistros ocorridos em data anterior à contratação da presente apólice, ainda que 
as suas consequências se tenham prolongado ou manifestado nessa data. 

 
 
 
 

 
ARTIGO 6. COMPLEMENTARIDADE 
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As prestações e indemnizações previstas no presente contrato, serão pagas em excesso e 
como complemento de outros contratos de seguro anteriormente celebrados e cobrindo 
os mesmos riscos, ou das indemnizações da Segurança Social a que a Pessoa Segura tiver 
direito. 
 
ARTIGO 7. SUB-ROGAÇÃO 
 
O Segurador fica sub-rogado, até à concorrência das importâncias pagas, em todos os 
direitos e ações do Tomador do Seguro e do Segurado e/ou da Pessoa Segura, contra 
terceiros responsáveis. 
 
ARTIGO 8. SANÇÕES 
 
1. O Segurador não terá por obrigação a execução dos serviços que são objeto do 

presente contrato, caso a sua execução possa expô-lo ou ao Grupo AXA, a qualquer 
sanção ou restrição em virtude de uma resolução das Nações Unidas ou em virtude de 
sanções, leis ou embargos comerciais e económicos da União Europeia, Reino Unido 
ou Estados Unidos da América. 

 
2. Verificando-se a situação prevista no número anterior, o Segurador comunicará, de 

imediato, o seu impedimento ao Tomador do Seguro, ao qual assiste o direito de fazer 
cessar de imediato o presente contrato, extinguindo-se, à data da cessação do 
contrato todas as obrigações dele decorrente. 

 
ARTIGO 9. ARBITRAGEM 
 
Todas as divergências que possam surgir relativamente ao presente contrato, poderão ser 
resolvidas por meio de arbitragem voluntária nos termos da lei em vigor. 
 
ARTIGO 10. FORO COMPETENTE 
 
O foro competente para qualquer ação emergente deste contrato é o da Comarca de 
Lisboa, salvo se ambas as partes acordarem na sua submissão a arbitragem voluntária. 
 
ARTIGO 11. COMUNICAÇÕES  
 
É condição suficiente para que quaisquer comunicações escritas entre as partes, 
previstas neste contrato, se considerem válidas e plenamente eficazes que as mesmas 
sejam feitas por correio registado, ou por outro meio do qual fique registo escrito, para a 
última morada do Tomador de Seguro ou do Segurado e/ou Pessoa Segura constante do 
contrato, ou para a sede social do Segurador, ou para a morada da sua sucursal em 
Portugal. 
 
ARTIGO 12. RECLAMAÇÕES 
 
1. Qualquer reclamação poderá ser dirigida por escrito para a morada da Inter Partner 

Assistance, Avenida da Liberdade, nº 38, 7º piso, 1269-069 Lisboa, por e-mail: 
reclamações@ip-assistance.com; ou dirigida à Autoridade de Supervisão de Seguros e 
Fundos de Pensões (www.asf.pt), entidade de supervisão de atividade seguradora. 

 
2. Sem prejuizo do número anterior, o interessado poderá recorrer ao Provedor do Cliente 
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através do correio eletrónico provedor.ipa@gmail.com, enquanto figura autónoma  
que representa uma segunda instância de apreciação das reclamações efetuadas 
por cliente ou terceiros. 

 
 
ARTIGO 13. PRÉMIOS E DURAÇÃO DO CONTRATO 
 
1. O prémio é devido na data da celebração do contrato, dependendo a eficácia deste 

do respetivo pagamento. 
 
2. A cobertura dos riscos depende do pagamento do prémio. 
 
3. O presente contrato considera-se celebrado pelo período de tempo estabelecido nas 

Condições Particulares e desde que o prémio seja pago. 
 
 
 
ARTIGO 14. CLÁUSULA DE PROTEÇÃO DE DADOS 
 
1. O Segurador procede à recolha e ao tratamento dos dados Pessoais  das Pessoas 

Seguras necessários à prestação das garantias previstas no âmbito deste contrato; 
 
2. O período de tempo durante o qual os dados são armazenados e conservados varia 

de acordo com a finalidade para a qual a informação é tratada; 
 
3. Sempre que não exista uma exigência legal específica, os dados serão armazenados e 

conservados apenas pelo período mínimo necessário para as finalidades que 
motivaram a sua recolha ou o seu posterior tratamento ou, pelo espaço de tempo 
autorizado pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, findo o qual os mesmos 
serão eliminados; 

 
4. Nos termos da legislação aplicável, é garantido ao Tomador de Seguro ou Pessoas 

Seguras, sem encargos adicionais, o direito de acesso, retificação, cancelamento 
bem como oposição à utilização dos mesmos para as finalidades previstas no número 
anterior, devendo para o efeito contactar o Segurador para a  sua sede social, sita na 
Avenida da Liberdade nº 38, 7º piso, 1269-069 Lisboa ou através do e-mail: 
protecaodados@ip-assistance.com,  devendo comunicar o direito que pretendem 
exercer. 

 
5. O Segurador assume o compromisso de garantir a proteção da segurança dos dados 

pessoais que lhe são disponibilizados, tendo implementadas diversas medidas de 
segurança, de caráter técnico e organizativo, de forma a proteger os dados pessoais 
que lhe são disponibilizados contra a sua difusão, perda, uso indevido, alteração,  
tratamento ou acesso não autorizado bem como contra qualquer forma de 
tratamento ilícito; 

 
6. O Segurador, no âmbito da sua atividade, poderá recorrer a terceiros para a 

prestação de determinados serviços. Por vezes, a prestação destes serviços implica o 
acesso, por estas entidades, a dados pessoais das Pessoas Seguras; 

 
7. As entidades subcontratadas tratarão os dados pessoais da Pessoa Segura em nome e 

por conta do Segurador, e deverão também adotar as medidas técnicas e 
organizacionais necessárias de forma a proteger os dados pessoais contra a 
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destruição, acidental ou lícita, a perda acidental, a alteração, a difusão ou o acesso 
não autorizado e contra qualquer outra forma de tratamento ilícito; 

 
8. A implementação e prestação de determinados serviços pelo Segurador podem 

implicar a transferência dos seus dados para fora de Portugal, nomeadamente para 
prestação de serviços de assistência no estrangeiro. 
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CONDIÇÃO ESPECIAL 
 
 
ARTIGO 1. DEFINIÇÕES 
 
Segurador: A Inter Partner Assistance, S.A. – Sucursal Portugal 
 
Tomador do Seguro: A pessoa ou entidade que celebra o contrato de seguro com o 

Segurador, sendo responsável pelo pagamento do prémio. 
 
Segurado: A pessoa singular ou coletiva no interesse da qual o presente 

contrato é celebrado. 
 
Pessoa Segura: A pessoa singular beneficiária das prestações do presente 

contrato. 
 
Sinistro: Todo o acontecimento suscetível de fazer funcionar as Garantias 

da apólice. 
 
Sinistrado: A Pessoa Segura que sofreu um sinistro garantido ao abrigo das 

garantias deste contrato. 
 
Acidente:  Qualquer acontecimento repentino, imprevisível e violento, 

externo à vítima e independentemente da sua vontade. 
 
Doença: Toda a alteração do estado de saúde, cujo diagnóstico seja 

confirmado por um médico. 
 
Franquia: Valor fixo ou percentual a cargo da Pessoa Segura em qualquer 

despesa indemnizável. 
 
ARTIGO 2. GARANTIAS 
 
O Segurador garante, até ao limite dos capitais indicados para cada uma das garantias, 
as seguintes prestações: 
 
1. Despesas Médicas, Cirúrgicas, Farmacêuticas e de Hospitalização no Estrangeiro 
 
Se, em consequência de acidente ou doença(incluindo-se infeção por COVID 
19)ocorrido no Estrangeiro durante o período de validade da Apólice, a Pessoa Segura 
necessitar de assistência médica, cirúrgica, farmacêutica ou hospitalar, no estrangeiro, o 
Segurador suportará, até ao limite estipulado no quadro anexo, ou reembolsará 
mediante acordo prévio e justificativos: 
 

a) As despesas e honorários médicos e cirúrgicos; 
b) Os gastos farmacêuticos prescritos por médico; 
c) Os gastos de hospitalização; 

 
Em caso de intervenção cirúrgica apenas será da responsabilidade do Segurador se a 



 
 
 
 

Inter Partner Assistance 

 
 

 

 

mesma revestir carácter de urgência e inadiável, não podendo aguardar pelo regresso 
da Pessoa Segura a Portugal.  
 

Para efeitos da presente garantia, o Segurador alarga o âmbito para a aplicabilidade 
do seguro de viagem contratado às despesas relacionadas com teste de despiste da 
doença COVID 19 , exclusivamente quando prescritos da doença COVID-19 quando 
prescritos por médicos no destino. 
Não se encontram garantidos eventuais custos com testes de COVID-19 que sejam 
exigidos pelas autoridades de controlo fronteiriço locais, com objetivo de a Pessoa 
Segura aceder ao destino 

 
 
Em caso de utilização da presente garantia é aplicável uma franquia a cargo da Pessoa 
Segura de € 50,00 por sinistro. 
 
Ficam expressamente excluídas desta garantia as doenças contraídas em virtude da não 
tomada de vacinas recomendadas na consulta do viajante.  
 
 
2. Despesas Médicas, Cirúrgicas, Farmacêuticas e de Hospitalização por Acidente em 
Portugal em Trânsito para o Estrangeiro 
 
Em caso de acidente de viação da Pessoa Segura que ocorra após o início da viagem 
contratada e em trânsito para o estrangeiro, ficam garantidas as despesas médicas, 
cirúrgicas, farmacêuticas e de hospitalização realizadas em Portugal até ao limite 
estipulado no quadro anexo, sempre que o destino final da viagem adquirida pela 
Pessoa Segura se situe fora do território nacional. 

Em caso de intervenção cirúrgica apenas será da responsabilidade do Segurador, 
através dos seus Serviços de Assistência, se a mesma revestir carácter de urgência e 
inadiável, não podendo aguardar pelo regresso da Pessoa Segura a Portugal.  

Em caso de utilização da presente garantia é aplicável uma franquia a cargo da Pessoa 
Segura de € 50,00 por sinistro. 

 
3. Despesas de Tratamento em Portugal, Exclusivamente em Caso de Acidente Sofrido no 
Estrangeiro 
 
O Segurador procederá ao reembolso, até ao limite máximo estipulado no quadro 
anexo, as despesas necessárias ao tratamento das lesões sofridas, em consequência de 
acidente ocorrido no estrangeiro e garantido pelo contrato de seguro, desde que 
efetuadas em território nacional, após o regresso da Pessoa Segura sinistrada a Portugal. 
 
É da responsabilidade do Segurador a organização de todos os atos clínicos a efetuar 
em Portugal. 
 
4. Acompanhamento da Pessoa Segura Hospitalizada 
 
Se se verificar hospitalização da Pessoa Segura no seguimento da ativação da garantia 1 
e o seu estado não aconselhar o repatriamento ou regresso imediato, o Segurador 
suportará as despesas de estadia em hotel, a um familiar ou pessoa por ela designada, 
que se encontre já no local, para ficar junto da Pessoa Segura, até ao limite previsto no 
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quadro anexo. 
No caso da Pessoa Segura ter menos de 18 anos e integrar uma viagem organizada pela 
sua escola, os limites de capital estabelecidos para a presente cobertura, passam a 
permitir o reembolso não só das despesas de alojamento, como as de alimentação, 
mantendo-se os limites estabelecidos no quadro de garantias e capitais anexo. 
 
5. Bilhete de Ida e Volta para Familiar e Respetiva Estadia 
 
Se a hospitalização da Pessoa Segura no seguimento da ativação da garantia 1 
ultrapassar 5 dias e se não for possível acionar a garantia de Acompanhamento da 
Pessoa Segura Hospitalizada, o Segurador suportará as despesas a realizar por um familiar, 
com a passagem de ida e volta de comboio em 1ª classe ou de avião em classe turística, 
com partida de Portugal, para ficar junto dela, responsabilizando-se ainda pelas 
despesas de estadia, até ao limite estipulado no quadro anexo. 
No caso de a Pessoa Segura ter menos de 18 anos e integrar uma viagem organizada 
pela sua escola, o período a partir do qual a garantia pode ser acionada, passa a ser de 
2 dias e ainda, o limite de capital estabelecido para a presente cobertura, passa a 
permitir o reembolso não só das despesas de alojamento, como as de alimentação. 
 
6. Prolongamento de Estadia em Hotel 
 
Se após ocorrência de doença (incluindo-se por infeção de COVID 19) ou acidente, o 
estado da Pessoa Segura não justificar hospitalização ou transporte sanitário, e se o seu 
regresso não se puder realizar na data inicialmente prevista, o Segurador encarregar-se-
á, se a elas houver lugar, das despesas efetivamente realizadas com estadia em hotel, 
por si e por uma pessoa que fique a acompanhar, até ao limite estipulado no quadro 
anexo. 
 
7. Transporte ou Repatriamento Sanitário de Feridos ou Doentes 
 
Se a Pessoa Segura sofrer ferimentos ou adoecer (incluindo-se por infeção de COVID 19) 
durante o período de validade da apólice, sempre e quando a situação clínica o 
justifique, o Segurador, encarregar-se-á: 
 

a) Do custo do transporte em ambulância até à clínica ou hospital mais próximo; 
b) Da vigilância por parte da sua equipa médica, em colaboração com o médico 

assistente da Pessoa Segura ferida ou doente, para determinação das medidas 
convenientes ao melhor tratamento a seguir e do meio mais apropriado para a 
sua eventual transferência para outro Centro Hospitalar mais adequado ou até 
ao seu domicílio; 

c) Do custo desta transferência pelo meio de transporte mais adequado sempre e 
quando não puder ser utilizado o meio de transporte inicialmente previsto e a 
data de regresso. 

 
Os meios de transporte a utilizar serão decididos pela equipa médica do Segurador. 
 
8. Transporte ou Repatriamento da Pessoa Segura Falecida e seu Familiar 
 
O Segurador suportará as despesas com todas as formalidades a efetuar no local do 
falecimento da Pessoa Segura bem como as relativas ao seu transporte ou repatriamento 



 
 
 
 

Inter Partner Assistance 

 
 

 

 

até ao local do enterro em Portugal. 
No caso de uma Pessoa Segura ter falecido na sequência de hospitalização e tiver sido 
acionada a garantia Acompanhamento da Pessoa Segura Hospitalizada, o Segurador 
suporta igualmente as despesas de regresso do familiar até ao seu domicilio em Portugal. 
 
9. Despesas de Funeral em Portugal em caso de Acidente Ocorrido no Estrangeiro 
 
Em caso de acidente ocorrido no Estrangeiro que provoque a morte da Pessoa Segura, o 
Segurador procederá ao reembolso relativo às despesas do seu Funeral (gastos com urna 
e cerimónia fúnebre), até ao limite máximo estipulado no quadro anexo. 
 
10. Cancelamento ou Interrupção de Viagem 
 
O Segurador garante o reembolso de gastos irrecuperáveis decorrentes do 
Cancelamento ou Interrupção de Viagem, caso a Pessoa Segura cancele ou interrompa 
uma viagem por quaisquer dos motivos expressos no presente artigo:  
 
Infeção por Covid 19 
Em caso de  Internamento por Covid-19 ou quarentena obrigatória da Pessoa Segura ou 
dos seus acompanhantes (desde que estes sejam igualmente Pessoa Segura e estejam 
inscritos na mesma reserva) 

 

Será necessário a apresentação do teste positivo ao COVID 19 ou documentação clinica 
que comprove o estado clinico bem como declaração médica atestando a 
obrigatoriedade de quarentena. 

 

Doença Grave, Acidente Grave ou Morte: 

a. Da Pessoa Segura, cônjuge, ascendentes ou descendentes até terceiro 
grau e ainda irmãos, cunhados, noras e genros de ambos (Pessoa Segura e 
cônjuge);  

b. Dos acompanhantes da Pessoa Segura, inscritos na mesma reserva; 
c. Do seu substituto profissional, sempre que for imprescindível que o cargo ou 

responsabilidade deva ser assumido pela Pessoa Segura; 
d. Da pessoa encarregue durante o período de viagem e/ou estadia da 

custódia dos filhos menores e/ou familiares portadores de deficiência; 

Por doença grave entende-se qualquer alteração involuntária do estado de saúde da 
Pessoa Segura ou dos seus Acompanhantes (desde que estes sejam igualmente 
Pessoa Segura e estejam inscritos na mesma reserva), diagnosticada por médico (cujo 
relatório ficará sujeito à validação por parte da equipa médica do Segurador) e que 
clinicamente impossibilite o início da viagem na data prevista.  

Será necessário o envio de todos os documentos que permitam atestar e comprovar 
irrefutavelmente o processo clínico.  

Por acidente grave entende-se qualquer dano corporal causado à Pessoa Segura ou 
Acompanhantes (desde que estes sejam igualmente Pessoa Segura e estejam inscritos 
na mesma reserva), de carácter fortuito, súbito e imprevisível, devido a uma causa 
exterior à vontade da Pessoa Segura, cujas consequências impeçam irrefutavelmente 
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a realização normal da viagem. 

Quando a doença ou o acidente afetar alguma das pessoas citadas, que não a 
Pessoa Segura ou Acompanhantes (desde que estes sejam igualmente Pessoa Segura 
e estejam inscritos na mesma reserva), entender-se-á como grave quando implicar 
internamento hospitalar ou acarretar risco de morte iminente. 

a. Prejuízos Graves como Consequência de Roubo, Incêndios ou Outras 
Causas Semelhantes que Afetem: 

i. A residência habitual e/ou secundária da Pessoa Segura 
ii. O local profissional em que a Pessoa Segura exercer uma profissão 

liberal ou for o explorador direto (gerente). 
b. Despedimento da Pessoa Segura, Sempre que no Início do Seguro não 

Existisse a Respetiva Comunicação Verbal ou Escrita. 
c. Incorporação num Novo Posto de Trabalho numa Empresa Diferente, com 

um Contrato Laboral e Sempre que a Incorporação se Produzir 
Posteriormente à Adesão do Seguro, e da qual não Tivesse Conhecimento 
na Data em que se fez a Reserva da Estadia. 

d. Convocatória como Parte ou Membro de um Júri ou Testemunha de um 
Tribunal Judicial. 

e. Convocatória como Membro de uma Mesa Eleitoral. 
f. Apresentação de Exames para Concursos Oficiais Convocados Através de 

um Organismo Público Posteriormente à Subscrição do Seguro. 
g. Atos de Pirataria Aérea, Terrestre ou Naval, que Impossibilite a Pessoa 

Segura de Iniciar ou Continuar a sua Viagem. 
h. Roubo de Documentação ou Bagagem que Impossibilite a Pessoa Segura 

de Iniciar ou Continuar a sua Viagem. 
i. A não Concessão de Vistos por Causas Injustificadas. Fica expressamente 

excluída a não concessão de vistos sempre que a Pessoa Segura não tiver 
realizado os trâmites necessários dentro do prazo e forma previstos para a 
concessão dos mesmos. 

j. A Deslocação Forçosa do Trabalho por um Período Superior a 3 Meses. 
k. A Chamada Inesperada para Intervenção Cirúrgica: 

i. Da Pessoa Segura, Cônjuge, Ascendentes ou Descendentes até 
Terceiro Grau 

ii. Dos Acompanhantes da Pessoa Segura, Inscrito na Mesma Reserva. 
iii. Do seu Substituto Profissional, Sempre que for Imprescindível que o 

Cargo ou Responsabilidade deva ser Assumido pela Pessoa Segura. 
iv. A Pessoa Encarregada Durante o Período de Viagem e/ou Estadia 

da Custódia dos Filhos Menores e/ou familiares Portadores de 
Deficiência. 

l. As Complicações da Gravidez ou Aborto Espontâneo da Pessoa Segura. 
Excluem-se Partos e Complicações na Gravidez a Partir do Sétimo Mês de 
Gestação. 

m. A Declaração Oficial de Zona Catastrófica no Lugar de Residência do 
Segurado ou no Lugar de Destino da Viagem. Fica Igualmente Coberta 
por esta Garantia a Declaração Oficial de Zona Catastrófica do Lugar de 
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Trânsito até ao Destino, Sempre que esse for o Único Caminho Através do 
qual se Aceda a Este. 

n. A Obtenção de uma Viagem e/ou Estadia Semelhante à Contratada, de 
forma gratuita, num Sorteio Público e Perante um Notário. 

o. A Detenção Policial da Pessoa Segura por Causas não Delituosas. 
p. Receção de um Filho Adotivo por Parte da Pessoa Segura. 
q. Notificação para Processo de Divórcio. 
r. Prorrogação de Contrato Laboral Comunicada após a Contratação do 

Seguro. 
s. Obtenção de Bolsas Oficiais de Estudo ou de Trabalho Superiores a um Mês 

e Concedidas após a Reserva da Viagem. 
t. Convocatória para Transplante de Órgãos. 
u. Convocatória para a Apresentação e Assinatura de Documentos Oficiais. 
v. Qualquer Doença ou Acidente da Pessoa Segura ou de um seu Familiar de 

Primeiro Grau com Idade Inferior a 2 Anos. 
w. Se a Pessoa Segura for trabalhadora por contra de outrem e a empresa 

não tiver pago a remuneração mensal e existir um processo judicial para 
liquidação da remuneração mensal devida, podendo, exclusivamente 
neste caso, o reembolso ser efetuado nos três meses subsequentes ao 
cancelamento;  

x. Avaria, Roubo ou Acidente do Veículo da Pessoa Segura ou do Respetivo 
Cônjuge, que o Impeça Indiscutivelmente de Iniciar ou Prosseguir a sua 
Viagem. 

 
Ficarão igualmente cobertas as despesas suplementares a cargo do SEGURADO, por 
alterações de data para adiamento da viagem, sempre que não forem superiores às 
despesas produzidas em caso de anulação. 
 
Ficam expressamente excluídas da garantia de cancelamento e interrupção de viagem: 
 

a) As circunstâncias conhecidas antes da contratação da presente apólice ou no 
momento da reserva de qualquer viagem, que razoavelmente pudessem levar ao 
cancelamento da viagem. 

b) Qualquer sinistro cujo motivo não se encontre mencionado na presente garantia 
c) Quaisquer custos incorridos  referentes a serviços não utlizados que sejam 

recuperáveis de: 
1- Fornecedores de alojamento, agentes de reserva, agente de viagens ou outro 

esquema de compensação. 
2- Fornecedores de transporte,  agentes de reserva ou outro esquema de 

compensação 
3- Fornecedor do cartão de crédito ou débito e Paypal. 

 
 
 
11. Roubo, Perda e/ou Destruição Total ou Parcial da Bagagem 
 
Bagagem pertencente à Pessoa Segura e que abrange malas e/ou sacos contendo 
vestuário, calçado, objetos de adorno (malas de mão, cintos, bijuteria), artigos de higiene 
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e maquilhagem pessoal, com exclusão dos bens indicados nas alíneas l) e m) das 
exclusões abaixo mencionadas. 
 
O Segurador, através dos Serviços de Assistência, indemnizará a Pessoa Segura, até ao 
limite apresentado no quadro anexo, por extravio, roubo ou danos sofridos na sua 
bagagem, enquanto a mesma estiver entregue aos cuidados da transportadora, 
contratada através do Tomador de Seguro ou acompanhada pela Pessoa Segura 
exclusivamente nas seguintes situações: 
 
11.1. Roubo quando Praticado com Violência ou Eminência de Violência Física contra a 
Pessoa Segura  
Para efeitos da presente alínea, considera-se roubo a apropriação ilegítima da bagagem 
através de violência, ameaça ou coação sobre a Pessoa Segura. A pessoa segura tem 
que apresentar participação do roubo nas autoridades policiais locais competentes pela 
ocorrência dos factos e nas 24 horas subsequentes. 
 
11.2. Extravio da Bagagem quando Entregue à Guarda da Empresa Transportadora 
Para efeitos da presente alínea 1.2 considera-se exclusivamente a bagagem enquanto o 
volume completo entregue à guarda de empresa transportadora aérea contra título de 
receção. Todo e qualquer desaparecimento parcial da bagagem está expressamente 
excluído de regularização ao abrigo do presente contrato. 
 

11.2.1. No caso de transporte aéreo a pessoa segura tem que fazer a reclamação à 
empresa transportadora aérea e obter desta a regularização por kilo conforme decorre 
do contrato de transporte aéreo. A seguradora indemnizará a pessoa segura pela 
bagagem extraviada (exclusivamente volume completo) após a indemnização pela 
empresa aérea transportadora. 
 

11.2.2. No caso de transporte terrestre apenas se encontram garantidas as bagagens que 
tenham desaparecido por motivo de roubo da bagageira se e só se existirem vestígios 
nítidos de violação da bagageira. Adicionalmente considera-se bagageira o local físico 
na viatura apropriada para guarda de bagagem, não visível do exterior. 
 
11.2.3. No caso de transporte marítimo ou fluvial apenas se encontram garantidas as 
bagagens que não tenham sido entregues na cabine da pessoa segura no ato dos 
procedimentos de check-in e check-out e exclusivamente quando essa responsabilidade 
seja do transportador marítimo ou fluvial. 
 
Para efeitos da alínea 11.2., os danos parciais à bagagem estão garantidos, 
independentemente do meio de transporte, se e só se ocorrer acidente com o veículo 
transportador que provoquem um dano na bagagem. 
 
Ficam expressamente excluídas das garantias da apólice as perdas ou danos, direta ou 
indiretamente, resultantes de: 
 

a) Contrabando, descaminho, comércio proibido ou clandestino; 
b) Medidas sanitárias ou de desinfeção; 
c) Mau acondicionamento ou deficiência de embalagem da responsabilidade da 

Pessoa Segura, avarias mecânicas, elétricas e/ou eletrónicas e defeitos de 
fabrico ou de material; 

d) Vício próprio, ou alteração da natureza intrínseca, dos objetos seguros; 
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e) Danos causados por desgaste normal devido ao uso, deterioração gradativa, 
meio próprio, defeito latente, efeitos da luz, temperatura, humidade, insetos, 
vermes, fungos, queimaduras de cigarros, atos de loucura; 

f)    Perda de valor do objeto seguro e/ou perda de mercado; 
g) Ações ou omissões dolosas do Tomador de Seguro ou da Pessoa Segura, dos 

seus familiares, empregados, mandatários ou representantes, ou praticados com 
a sua cumplicidade ou participação; 

h) Efeito direto ou indireto de explosão, libertação de calor e radiações, 
provenientes da desintegração ou fusão do núcleo de átomos, aceleração 
artificial de partículas ou radioatividade. 

i)    Roubo ocorrido durante o transporte em autocarro contratado ao Tomador do 
Seguro, se os bens seguros não estiverem na bagageira do mesmo ou se a 
bagageira não se encontrar devidamente fechada: 

j)    Quando a bagagem se encontra dentro do autocarro contratado ao Tomador 
do Seguro, aparcado em via pública sem qualquer ocupante, no período 
compreendido entre as 22.00h e 07.00h; 

k) Furto, como: a subtração cometida sem recurso à violência, intimidação das 
pessoas ou sem força sobre as coisas. 

 
Ficam ainda excluídos das garantias da apólice: 

 
l) Objetos de ouro, prata, platina, pedras preciosas, relógios, telemóveis, dinheiro, 

títulos, cheques, documentos, cupões, letras de câmbio, promissórias, 
documentos de crédito, documentos pessoais, bilhetes de viagem, manuscritos, 
escrituras, projetos, objeto de arte, antiguidades, coleções; 

m)  Computadores portáteis, máquinas fotográficas, câmaras de vídeo, leitores 
portáteis de vídeo/hi-fi; 

n)  Todos os bens que, ainda que estando acompanhados da Pessoa Segura ou, 
entregues contra prova de receção, à guarda de uma Empresa Transportadora, 
sejam diferentes daqueles que constam na definição de Bagagem. 

 
12. Assistência ao Roubo de Bagagens no Estrangeiro 
 
No caso de roubo de bagagens e/ou objetos pessoais, o Segurador assistirá, se isso for 
solicitado, a Pessoa Segura na respetiva participação às autoridades. 
Tanto no caso de roubo como no de perda ou extravio dos ditos pertences, se 
encontrados, o Segurador encarregar-se-á do seu envio até ao local onde se encontre a 
Pessoa Segura ou até ao seu domicílio. 
 
 
13. Atraso na Receção de Bagagens (Superior a 24 Horas) 
 
O Segurador reembolsará a Pessoa Segura, pelo valor das despesas provocadas pelo 
atraso na recuperação da bagagem no decurso de uma viagem aérea, 
designadamente na aquisição de artigos de vestuário e/ou higiene, até ao limite 
estipulado no quadro anexo e desde que esse atraso seja superior a 24 horas. 
Excluem-se desta garantia os atrasos que possam ocorrer na chegada das bagagens ao 
aeroporto de origem que será sempre coincidente com o país de residência da Pessoa 
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Segura. 
 
14. Adiantamento de Fundos no Estrangeiro 
 

Se durante uma viagem ao Estrangeiro o Segurado se vir privado de dinheiro por motivo 
de roubo, perda de bagagem, doença, acidente e previamente apresentar os 
justificativos, certificados ou denúncias correspondentes, o Segurador providenciará o 
envio de dinheiro até ao limite indicado nas Condições Particulares, devendo a quantia 
ser depositada previamente na sede social do Segurador, sita na Av. da Liberdade, nº 38 
- 7º piso, através de cheque ou numerário.  

 
15. Atraso no Voo (Superior a 12 Horas) 
 
O Segurador reembolsará a Pessoa Segura pelo valor das despesas de alojamento 
provocadas pelos atrasos nas partidas dos aviões, até ao limite estipulado no quadro 
anexo, desde que esse atraso seja por um período superior a 12 horas. 
Ficam expressamente excluídos desta garantia os acontecimentos cuja responsabilidade 
advenha à Companhia Aérea e provocados por avarias dos seus aviões, incluindo os 
aparelhos subcontratados.  
 
16. Perda de Ligações Aéreas 
 
Caso a Pessoa Segura perca uma ligação entre dois voos devido a atrasos na chegada 
do avião, o Segurador garante as despesas do alojamento até ao limite estipulado no 
quadro anexo. 
Para que a cobertura possa funcionar, a diferença entre a chegada prevista do voo 
inicial não poderá ser inferior à hora prevista do voo subsequente em uma hora e trinta 
minutos.  
  
Ficam expressamente excluídos desta garantia os acontecimentos cuja responsabilidade 
advenha à Companhia Aérea e sejam provocados por problemas operacionais ou por 
avarias dos seus aviões, incluindo os aparelhos subcontratados, por exemplo, por falta de 
combustível, falta de descanso da tripulação.  
 
17. Envio Urgente de Medicamentos 
 
O Segurador suportará as despesas com o envio para o local no estrangeiro onde a 
Pessoa Segura se encontre, dos medicamentos indispensáveis de uso habitual da mesma, 
desde que não existam no país visitado ou que aí não tenham sucedâneos. 
 
18. Morte ou Invalidez Permanente 
 
Morte - No caso de morte da Pessoa Segura, ocorrida imediatamente ou no decurso de 2 
anos a contar da data do acidente e como consequência deste, e desde que verificada 
durante o período de viagem, o Segurador pagará o correspondente capital seguro 
ao(s) Beneficiário(s) expressamente designado(s) na Apólice ou na sua inexistência 
segundo as regras do direito sucessório previstas na lei civil. 

 
Invalidez Permanente - No caso de Invalidez Permanente da Pessoa Segura clinicamente 
constatada e sobrevinda no decurso de 2 anos a contar da data do acidente, e como 
consequência deste, e desde que verificada durante o período de viagem, o Segurador 
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pagará a parte do correspondente capital seguro determinada pela Tabela de 
Desvalorização constante no Anexo 1 das condições da presente apólice e de acordo 
com o seguinte: 

 
a) O pagamento desta indemnização, salvo indicação expressa em contrário na 

Apólice, será feito à Pessoa Segura; 
b) Mediante convenção expressa nas Condições Particulares, poderão ser 

adotadas desvalorizações diferentes das que constam da tabela constante no 
Anexo 1; 

c) A indemnização por lesões, ainda que de importância menor, não enumeradas 
na Tabela de Desvalorização será calculada na proporção da sua gravidade 
comparada com a dos casos enumerados, sem ser tida em conta a profissão 
exercida; 

d) Se a Pessoa Segura for canhota, as percentagens de invalidez estabelecidas na 
Tabela para o membro superior direito aplicam-se ao membro superior 
esquerdo e reciprocamente; 

e) Em qualquer membro ou órgão, os defeitos físicos de que a Pessoa Segura era 
portadora antes do acidente serão tomados em consideração no momento de 
fixação do grau de desvalorização proveniente do acidente, o qual 
corresponderá à diferença entre a invalidez já existente e aquela que passou a 
existir; 

f) A incapacidade funcional parcial ou total de um membro ou órgão é assimilada 
à correspondente perda parcial ou total; 

g) Em relação a um mesmo membro ou órgão, as desvalorizações acumuladas 
não podem exceder aquela que corresponderia à perda total desse membro 
ou órgão; 

h) Sempre que de um acidente resultem lesões em mais de um membro ou órgão, 
a indemnização total obtém-se somando o valor das indemnizações relativas a 
cada uma das lesões, sem que o total possa exceder o capital seguro. 
 

O risco de Morte e o risco de Invalidez Permanente não são cumuláveis; por isso, se, em 
consequência de acidente garantido pela Apólice e ocorrido durante o período de 
viagem, a Pessoa Segura vier a falecer no período de 2 anos contados a partir da data 
de ocorrência do dito acidente, ao valor da indemnização por Morte será deduzido o 
valor da indemnização por Invalidez Permanente, que eventualmente lhe tenha sido 
atribuída e paga pelo Segurador, em consequência do mesmo acidente. 
 
Para efeitos da presente cobertura, considera-se que para a Pessoa Segura menor de 14 
anos de idade apensas é segurável a Invalidez. 
 
 
 
 
19. Responsabilidade Civil 
 
Fica expressamente convencionado que, nos termos, condições e exclusões desta 
cláusula o presente contrato garante, até ao limite estipulado no quadro anexo, as 
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reparações pecuniárias exigíveis à Pessoa Segura com fundamento em responsabilidade 
civil extracontratual decorrente de lesões corporais e/ou materiais causadas a terceiros 
em consequência de sinistros ocorridos no decurso da viagem. 
 
ARTIGO 3. EXCLUSÕES 
 
1. Não ficam garantidas por este seguro as prestações que não tenham sido solicitadas 

ao Segurador, nem despesas que não tenham sido efetuadas com o seu acordo, salvo 
nos casos de força maior ou de impossibilidade material demonstrada. 

 
2. Ficam sempre excluídas do âmbito da cobertura de Assistência em Viagem: 

a) Lesões ou doenças já existentes antes do início da viagem; 
b) Doença mental ou qualquer doença do foro psiquiátrico; 
c) Acidentes resultantes de uma doença ou estado patológico existente antes do 

início da viagem bem como lesões resultantes de intervenções cirúrgicas ou outros 
atos médicos não motivados por Acidente garantido pelo contrato; 

d) Suicídio ou tentativa de suicídio da Pessoa Segura e suas consequências, bem 
como outros atos intencionais praticados pela Pessoa Segura sobre si própria; 

e) Atos dolosos, criminosos ou contrários à ordem pública de que o Tomador de 
Seguro ou a Pessoa Segura sejam autores materiais ou morais ou de que sejam 
cúmplices; 

f) Ações ou omissões da Pessoa Segura influenciada pelo uso de estupefacientes, 
sem prescrição médica, ou bebidas alcoólicas de que resulte grau de alcoolemia 
igual ou superior àquele que, em caso de condução sob o efeito do álcool, 
determine a prática seja de contraordenação seja de crime; 

g) Despesas com próteses, óculos e lentes de contacto, bem como, despesas de 
odontologia; 

h) Acidentes resultantes da prática desportiva profissional, amadora ou federada e 
respetivos treinos bem como da prática de outros desportos “especiais” tais como, 
alpinismo, boxe, karaté e outras artes marciais, tauromaquia, para-quedismo, 
parapente, asa delta, todos os desportos designados de radicais, espeleologia, 
pesca e caça submarinas, desportos de Inverno, tais como Ski e Snowboard, 
quaisquer desportos que envolvam veículos motorizados (de 2 rodas ou outros), 
motonáutica e outros desportos análogos na sua perigosidade; 

i) Acidentes resultantes da utilização pela Pessoa Segura de veículos motorizados de 
duas rodas ou moto quatro; 

j) Partos e complicações devidas ao estado de gravidez, salvo se imprevisíveis e 
ocorridos durantes os primeiros seis meses;  

k) Acidentes resultantes da utilização pela Pessoa Segura de aeronaves ou 
embarcações não pertencentes a linhas ou carreiras comerciais; 

l) Acidentes resultantes de explosão ou quaisquer outros fenómenos direta ou 
indiretamente relacionados com a desintegração ou fusão de núcleos de átomos, 
bem como os efeitos da contaminação radioativa; 

m) Tratamento em termas ou praias e, em geral, curas de mudança de ares ou de 
repouso bem como tratamentos estéticos; 

n) Despesas de medicina preventiva, vacinas ou similares incluindo honorários 
médicos; 

o) Despesas de reabilitação e fisioterapia efetuadas sem o acordo da equipa médica 
da Segurador; 
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p) As despesas médicas relativas a tratamentos iniciados no País de residência ou de 
nacionalidade; 

q) Revolução, guerra civil, invasão e guerra declarada ou não contra país estrangeiro 
ou nas Ilhas Autónomas dos Açores e Madeira, hostilidades entre nações 
estrangeiras, quer haja ou não declaração de guerra, e atos bélicos provenientes 
direta ou indiretamente dessas hostilidades; 

 
 
 
ARTIGO 4. GARANTIAS DE PRESTAÇÃO MÉDICA 
 

Nas garantias que envolvam prestação médica, a equipa médica do Segurador terá 
sempre um papel de coordenação e decisão final relativamente aos procedimentos a 
adotar na sequência de um sinistro.  

 
ARTIGO 5. QUADRO DE GARANTIAS 
 

GARANTIAS DE ASSISTÊNCIA LIMITES DE CAPITAL 

1. Despesas Médicas, Cirúrgicas, Farmacêuticas e de 

Hospitalização no Estrangeiro (Franquia 50,00 €) 30.000€ 

2. Despesas Médicas, Cirúrgicas, Farmacêuticas e de 

Hospitalização por Acidente em Portugal em Trânsito para o 

Estrangeiro (Franquia 50,00 €) 

5.000€ 

3. Despesas de Tratamento em Portugal, Exclusivamente em 

caso de Acidente Sofrido no Estrangeiro 
1.250€ 

4.  Acompanhamento da Pessoa Segura Hospitalizada 

Transporte: Ilimitado 

Estadia: 71,42€/dia – Max. 

1.000€ 

5. Bilhete de Ida e Volta para Familiar e Respetiva Estadia 

Transporte: Ilimitado 

Estadia: 71,42€/dia – Max. 

1.000€ 

6. Prolongamento da Estadia em Hotel 
Estadia: 71,42€/dia – Max. 

1.000€ 

7. Transporte ou Repatriamento Sanitário de Feridos ou Doentes Ilimitado 

8. Transporte ou Repatriamento da Pessoa Segura Falecida e 

seu Familiar 
Ilimitado 

9. Despesas de Funeral em Portugal em Caso de Acidente 

Ocorrido no Estrangeiro 
500€ 

10. Cancelamento ou Interrupção de Viagem 5.000€ 

11. Roubo, Perda e/ou Destruição Total ou Parcial da Bagagem 750€ 

12. Assistência ao Roubo de Bagagens no Estrangeiro Ilimitado 



 
 
 
 

Inter Partner Assistance 

 
 

 

 

13. Atraso na Receção de Bagagens (Superior a 24 Horas) 100€ 

14. Adiantamento de Fundos no Estrangeiro 1.000€ 

15. Atraso no Voo (Superior a 12 Horas) 87,50€/dia – Max. 437,50€ 

16. Perda de Ligações Aéreas 87,50€/dia – Max. 437,50€ 

17. Envio Urgente de Medicamentos Ilimitado 

18. Morte ou Invalidez Permanente 25.000€ 

19. Responsabilidade Civil  25.000€ 

 
Os valores indicados no Quadro de Garantias são válidos durante o período de vigência da 

apólice e contemplam IVA ou taxas legais em vigor. 
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Documento de informacão sobre produto de seguros  
Companhia: Inter Partner Assistance S.A. Sucursal  
Sede social; Avenida da Liberdade 38, 7º andar  1269-069 Lisboa  
Registada junto da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões sob o número 1056 
Produto :  VIP PLUS 

 

 A informacão deste documento corresponde apenas a um resumo das principais garantias, limitações e exclusões do contrato de seguro 
não dispensando a leitura das Condições Gerais,  Particulares e Especiais do produto.  Esta síntese não tem em conta as especificidades e 
necessidades da  Pessoa Segura. 

Qual é o tipo de seguro? 
Seguro de assistência em viagem para pessoas com  residência em Portugal que viagem em Portugal ou no estrangeiro. 
 

 

 Que riscos são segurados? 

 
 Despesas médicas, cirúrgicas, farmacêuticas e de hospitalização no 
estrangeiro  (incluindo-se infeção por COVID-19) 
 Despesas médicas, cirúrgicas, farmacêuticas e de hospitalização 
por acidente em Portugal e em trânsito para o estrangeiro  
 Despesas de tratamento em Portugal. Exclusivamente em caso em 
caso de acidente sofrido no estrangeiro  
 Acompanhamento da pessoa segura hospitalizada  
 Bilhete de transporte de ida e volta para familiar e respetiva 
estadia 
 Prolongamento da estadia em hotel (incluindo-se infeção por 
COVID-19) 
 Transporte ou repatriamento sanitário de feridos ou doentes
(incluindo-se infeção por COVID-19) 
  Transporte ou repatriamento da pessoa segura falecida e seu 
familiar 
 Despesas de funeral em Portugal em caso de acidente ocorrido no 
estrangeiro 
 Cancelamento ou interrupção de viagem (incluindo-se infeção por 
COVID-19) 
 Roubo, perda e/ou destruição total ou parcial da bagagem 
 Assistência ao roubo de bagagens no estrangeiro 
 Atraso na receção de bagagens (superior a 24 horas) 
 Adiantamento de fundos no estrangeiro 
 Atraso no voo (Superior a 12 Horas) 
 Perda de ligações aéreas 
 Envio urgente de medicamentos 
 Morte ou Invalidez Permanente  
 Responsabilidade Civil  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Os riscos seguros encontram-se limitados aos capitais estabelecidos 
nas Condições  Particulares.  

 

 

 Que riscos  não são segurados? 

 

  Doenças ou lesões que se produzam em consequência  já existentes 

antes do início da viagem 

 Despesas com próteses, óculos e lentes de contacto, bem como, 

despesas de odontologia 

 Ações ou omissões da Pessoa Segura influenciada pelo uso de 

estupefaciantes, sem prescrição médica, ou bebidas alcoólicas de 

que resulte grau de alcoolemia igual ou superior àquele que, em 

caso de condução sob o efeito de álcool, determine a prática seja de 

contra-ordenação seja de crime 

 As epidemias, pandemias e situações de doença infetocontagiosa 

com perigo para a saúde pública, no respeito de orientações 

emanadas da OMS que não expressamente cobertas nas condições 

especiais e particulares. 

 

 

 

 
  

 

  Há alguma restrição da cobertura? 

 
! Despesas de reabilitação e fisioterapia efetuadas sem o acordo 

da equipa médica da Seguradora 

! Acidentes resultantes da prática desportiva profissional, amadora 
ou federada e respetivos treinos bem como da prática de outros 
desportos “especiais” tais como, alpinismo, boxe, karaté e outras 
artes marciais, tauromaquia, para-quedismo, parapente, asa delta, 
todos os desportos designados de radicais, espeleologia, pesca e 
caça submarinas, desportos de Inverno, tais como Ski e Snowboard, 
quaisquer desportos que envolvam veículos motorizados (de 2 
rodas ou outros), motonáutica e outros desportos análogos na sua 
perigosidade 

! Aplicação de uma franquia de um valor fixo ou percentual a cargo 
da Pessoa Segura em qualquer despesa indemnizável 
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Quando e como devo pagar? 
 

   O pagamento deverá ser efetuado no momento da subscrição do seguro  e antes do início dos efeitos do 
contrato,   

Quando começa e acaba a cobertura? 
 

- A cobertura de assistência em viagem começa no dia em que a viagem é iniciada e termina com o fim da mesma.  
 

 

 

Como posso rescindir o contrato? 

 
O Tomador de Seguro pode resolver o contrato a todo o tempo em caso de incumprimento do contrato pela Seguradora. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Onde estou coberto? 

 

 Portugal ou no estrangeiro, de acordo com âmbito territorial da viagem. 

Quais são as minhas obrigações? 

 

    Pagar o prémio de seguro. A cobertura dos riscos contratados depende do prévio pagamento do prémio 

 

    

   Entrar em contacto com a Companhia no caso de necessitar de acionar as Coberturas de Assistência em viagem, sob pena das 
prestações não se encontrarem cobertas. 

  

 


