
Resumo de coberturas e limites máximos de indemnização

5. ANULAÇÃO DE VIAGEM / RESERVAS

5.1. Gastos por anulação de viagem/reservas .............................................................................................................................................................Até 600 € 

Mais de 29 causas garantidas, incluindo as positivas no COVID-19 do Segurado. Cobre COVID-19 positivo do Segurado + 
familiares até segundo grau + 2 acompanhantes + menores de 18 anos inscritos na mesma reserva, desde que sejam segurados.  

ANULAÇÃO DE VIAGEM/RESERVAS

a) A desistência voluntária da viagem, sem causa justificável, por 
parte do SEGURADO.

b) A alteração de férias decidida unilateralmente pela empresa ou 
acordada pelo empregado com esta.

c) As pandemias (esta exclusão não se aplicará às causas do 

cancelamento 31) e 32) quando se trata de COVID-19).

d) Situações de guerra, declarada ou não,

e) Atos de terrorismo ou desastres naturais, exceto os que possam 
ocorrer nos 30 dias prévios à data de começo da viagem.

Exclusões 

O SEU CERTIFICADO DE SEGURO

N. da Apólice:  29962

Calle Irún nº 7,  1º - izquierda.,
CP.28008 – Madrid

B0524CSPXXXX65020



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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