
Resumo de coberturas e limites máximos de indemnização

2. ACIDENTES

2.1. Acidentes durante a viagem

• Invalidez Permanente ................................................................................................................................................................................................Até 30.000 € 

• Falecimento .................................................................................................................................................................................................................... Até 30.000 €

A indemnuzação máxima por sinistro será de 3.000.000 €, independientemente do número de segurados afetados pelo mes-
mo sinistro.

3. ASSISTÊNCIA

3.4. Repatriação ou transporte  de falecidos ......................................................................................................................................................................... Incluido 

ACIDENTES

a)As lesões corporais que ocorram em estado de alienação 
mental, paralisia, apoplexia, epilepsia, diabetes, alcoolismo, 
consumo de drogas ou estupefacientes, toxi- codependência, 
doenças da medula espinal, sífilis, encefalite e, em geral, qualquer 
lesão ou doença que diminua a capaci- dade física ou psíquica 
do SEGURADO.

b)As lesões corporais que se produzam como consequência da 
participação em ações delituosas, provocações, brigas, exceto 
em casos de legítima defesa e duelos, imprudências, apostas ou 
qualquer atividade arriscada ou temerária, e os acidentes sofridos 
em consequência de acontecimentos de guerra, mesmo quando 
não tenha sido declarada, tumultos populares, te- rramotos, 
inundações e erupções vulcânicas.

c)As doenças, hérnias, lumbagos, estrangulamentos intestinais, 
o enfarte de miocárdio, as complicações de varizes, envene- 
namentos ou infeções que não tenham como causa direta e 
exclusiva uma lesão compreendida dentro das garantias do 
se- guro. As consequências de operações cirúrgicas ou de 
tratamento desnecessário para o tratamento de acidentes 
sofridos e os que pertencem ao cuidado da própria pessoa.

d) A prática dos seguintes desportos: corridas de velocidade 
ou resistência, ascensões e viagens aeronáuticas, escaladas, 
espeleologia, esqui, caçadas a cavalo, polo, luta ou boxe, rugby, 
pesca submarina, paraquedismo e qualquer jogo ou ativi- dade 
desportiva com elevado grau de risco.

e)As lesões que se produzam como consequência de acidentes 
derivados do uso de veículos de duas rodas com cilindrada 
superior a 75 c.c.

f)As lesões que se produzam no exercício de uma atividade 
profissional, salvo as de natureza comercial, artística ou intelec- 
tual.

g)Fica excluída do benefício das garantias amparadas por esta 
apólice toda a pessoa que, intencionalmente, provoque o sinistro.

h)Não estão incluídas as situações de agravamento de um 
acidente ocorrido anteriormente à formalização da apólice.

i)As viagens em aviões particulares de aluguer ou de um só motor 
(seja a hélice, turbo-hélice, de reação, etc.).

ASSISTÊNCIA

a)As garantias e prestações que não tenham sido solicitadas ao 
SEGURADOR e que não tenham sido efetuadas por ou com o 
seu acordo, salvo em caso de força maior ou de impossibilidade 
material demonstrada.

b)Os sinistros provocados por dolo do SEGURADO, ou do 
TOMADOR DO SEGURO, dos beneficiários ou das pessoas que 
viajem com o SEGURADO.

c)Os sinistros ocorridos em caso de guerra, manifestações e 
movimentos populares, atos de sabotagem, greves, detenções 
por parte de qualquer autoridade por delito não derivado de 
acidente de circulação, restrições à livre circulação, a menos que 
o SEGURADO prove que o sinistro não tem relação com tais 
acontecimentos

d)Os acidentes ou avarias que sobrevenham pela prática do esqui 
e competições desportivas, oficiais ou privadas, assim como os 
treinos ou provas e apostas.

e)Os sinistros que tenham por causa as irradiações procedentes 
da transmutação ou desintegração nuclear ou radioativida- de.

f)O resgate em montanha, mar ou deserto.

g)As doenças ou lesões que se produzam como consequência 
de padecimentos crónicos ou prévios à viagem, (salvo o 
reagravamento ou descompensação de uma doença crónica 
durante a viagem).

Exclusões 
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h)As lesões sobrevindas no exercício de uma profissão de carácter 
manual.

i)Suicídio ou doenças e lesões resultantes da tentativa ou 
causadas, intencionalmente, pelo segurado a si próprio,

j)Tratamento, doenças ou estados patológicos provocados por 
ingestão ou administração de tóxicos (drogas), álcool, narcó- ticos 
ou pela utilização de medicamentos sem prescrição médica.

k)As despesas incorridas em qualquer tipo de prótese.

I)Partos, gravidezes, salvo complicações imprevisíveis nos 
primeiros seis meses.

m)Qualquer tipo de honorário ou gasto médico ou farmacêutico 
inferior a 15 €.

n)As revisões médicas periódicas, preventivas ou pediátricas.

o)Gastos médicos consequentes de viagens reservadas ou 
iniciadas infringindo o critério médico, salvo se o SEGURADOR 
tiver solicitado a anulação da sua viagem, se existir garantia, e a 
SEGURADORA a tiver recusado.

INSTRUÇÕES A SEGUIR EM CASO DE SINISTRO

ASSISTÊNCIA DURANTE A VIAGEM SINISTROS DE REEMBOLSO OU INDEMNIZAÇÃO

Se, durante a viagem, necessitar de assistência médica, contacte de 
imediato a Central de Assistência 24 horas..

O Resto das incidências, são geridas através do correio electrónico:  
sinistros.veci@mana-uw.com

351 30 88 07 971 1. Numero da apólice (indicado no certificado do seguro).

2. Informação do segurado.

3. Descrição do problema.

Em 24 horas um especialista irá contactar-te e poderás seguir o estado da 
tramitação do teu sinistro.

Em caso de dúvida, telefone para o:  351 30 88 07 971

Podes aceder às condições gerais do seu seguro através do seguinte código QR

Para localizar o seu seguro com maior rapidez, recomendamos que, no momento da chamada, tenha à mão::

• Nome do segurado  • Lugar e número de telefone do lugar onde se encontra

• Número da apólice (indicado no certificado do seguro)  • Descrição do problema

É imprescindível telefonar para comunicar o sinistro de modo a ter direito a receber as prestações da apólice.

Não se esqueça que...
• Coberturas garantidaspor White Horse Insurance Ireland Dac.

White Horse Insurance Ireland Dac.

CEO
Manuel López Nieto-Sandoval
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