Europ Assistance:
nova companhia seguradora de Viagens El Corte Inglés

A partir de 1 de junho* mudámos
de companhia seguradora.
* Para reservas efetuadas desde 1 de junho

Serviço de assistência 24 h

· 213 665 554
Seguro de viagem

Linha de atendimento telefónico exclusiva para clientes
de Viagens El Corte Inglés.
Se durante a viagem necessita de assistência do nosso seguro,
deverá dirigir-se a Europ Assistance.

Seguro Incluído

Seguros recomendados

Todas as viagens dos nossos catálogos que
incluam transporte público e coletivo com
Viagens El Corte Inglés usufruem da cobertura
do “Seguro de Acidentes e assistência”, que
lhe garantirá ao máximo, desfrutar das suas
férias, ao saber que tem cobertas as principais
emergências: (Acidentes: apólice n.º 0792 Cia.
Europ Assistance, assistência: apólice nº 1353
Cia. Europ Assistance).

(não incluídos nos preços)

Caso a reserva tenha incluído algum Cruzeiro,
a apólice passa a ser a n.º 0042 Cia. Europ
Assistance, com um cúmulo máximo de capital
por sinistro de 1.803.000,00€, sendo o cúmulo
máximo por sinistro ocorrido durante ato de
6.000.000,00€.

Seguro Reduzido

Seguro Excellent

Bagagem:

Bagagem:

• Perda de bagagem, roubo ou
deterioramento ............................ até 750,00 €

• Perda de bagagem, roubo ou
deterioramento ......................... até 3.000,00 €

• Demora de bagagem (ida superior a
12 hrs./volta 48 hrs.).................... até 120,00 €

• Demora de bagagem (ida superior a
12 hrs./volta 48 hrs.).................... até 450,00 €

• Gastos de gestão por perda
de documentos............................. até 60,00 €

• Gastos de gestão por perda
de documentos........................... até 250,00 €

Gastos anulação:...................... até 2.000,00 €

Gastos de anulação:........................ incluído1

Gastos anulação cruzeiros:..... até 3.000,00 €

Reembolso férias não gozadas:

Reembolso férias não gozadas:

• No caso de repatriamento ou regresso
antecipado.

Cobertura incluída
no preço da sua viagem

• No caso de repatriamento ou regresso
antecipado............................... até 2.000,00 €

1. Assistência em Viagem:

Reembolso férias não gozadas cruzeiros:

• Durante 24 horas, incluindo transmissões de
mensagens urgentes.

• No caso de repatriamento ou regresso
antecipado............................... até 3.000,00 €

2. Seguro de Acidentes:

Compensação de Serviços:

• Por um capital de 60.101,21 € no caso de
morte, quando se utilizem meios de transporte
público, programados neste folheto, com
cúmulo máximo por sinistro 6.000.000,00 €.

• Gastos de compensação de serviços
não prestados por motivos de
demora ou suspensão do meio de
transporte ................................... até 300,00 €

3. Prestações por Doença ou Acidentes:
• Gastos médicos (cirúrgicos, farmacêuticos
e de hospitalização) decorridos durante a
viagem, numa importância até 1.800,00 €
(no estrangeiro), por pessoa, prescrição
prévia facultativa.
• Gastos de repatriamento totalmente cobertos
em caso de doença, acidente ou falecimento
do segurado.

• Gastos de compensação de serviços
não prestados por motivos de
demora ou suspensão do meio de
transporte ................................ até 1.500,00 €
Assistência:
• Gastos médicos, cirúrgicos e de
hospitalização ocorridos durante a viagem:
- No estrangeiro..................... até 20.000,00 €
- Gastos odontológicos............... até 180,00 €

Seguro Ampliado

Acidentes:

Incluí as coberturas do Seguro Reduzido.

• Falecimento ou invalidez permanente por
acidente (24 horas)...................... 30.000,00 €

Assistência:
• Gastos médicos, cirúrgicos e de
hospitalização ocorridos durante a viagem:
- No estrangeiro..................... até 10.000,00 €
- No estrangeiro cruzeiros...... até 15.000,00 €
- Gastos odontológicos............... até 180,00 €

• Prolongamento de estadia no hotel por
doença ou acidente do segurado até 30,05 €
por pessoa e dia, até um máximo de 10 dias.

Acidentes:

• Deslocação de um familiar em caso de
hospitalização do segurado superior a 5 dias
e gastos de estadia do mesmo no estrangeiro
até 30,05 € por pessoa e dia, máximo de
10 dias, se o segurado viajar sozinho e
hospitalização superior a 5 dias.

• Falecimento por acidente dos meios de
transporte público programado.....60.100,00 €

• Regresso do segurado em caso de falecimento
ou hospitalização superior a 24 horas, de um
familiar direto, até um máximo de 1.800,00 €.

Compensação de Serviços:

• Falecimento ou invalidez permanente por
acidente (24 horas)........................ 6.000,00 €

• Falecimento por acidente dos meios de
transporte público programado...200.000,00 €
• Cúmulo máximo por sinistro.....6.000.000,00 €
Responsabilidade Cívil:
• Responsabilidade Cívil
Privada.................................. até 150.000,00 €
• Adiantamento de Cauções Judiciais
Penais..................................... até 30.000,00 €

• Cúmulo máximo por sinistro.....6.000.000,00 €
Responsabilidade Cívil:
• Responsabilidade
Cívil Privada............................ até 60.100,00 €
• Adiantamento de Cauções Judiciais
Penais....................................... até 6.000,00 €

Solicite mais informações e outras
opções nas nossas agências
Viagens El Corte Inglés.

No caso de desistência voluntária da viagem fica estabelecido para uma mesma reserva e viagem o limite máximo de 30.000 € por sinistro, independentemente do número de
pessoas na reserva. Cúmulo máximo por sinistro 600.000 €, independentemente do número de segurados afetados.
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Para as programações de estadia + cruzeiro aplicar apólice e prémios de cruzeiros.
Este resumo de garantias é a título informativo, não substituindo as Condições Gerais, Particulares e Especiais da Apólice.

