
 

 
As informações pré-contratuais e contratuais relativas ao produto são disponibilizadas noutros documentos independentes. 
 

Em que consiste este tipo de seguro? 

Segura as pessoas e as suas bagagens contra uma grande variedade de riscos e percalços que podem ocorrer durante uma viagem, e que são 
identificados na secção O que é segurado? 
 

O que é segurado? 
Resumo de riscos segurados por pessoa:  
Os capitais seguidamente indicados devem ser multiplicados pelo 
número de módulos contratados. 

 
Bagagem: 

✓ Perdas ou danos por incêndio, roubo, chuva ou neve, ou 
ocasionados pelo transportador, até 1.000 € com limite de 500 
€ para os objetos de valor definidos como tal no contrato. 

✓ Despesas em artigos necessários devidas a demoras na 
entrega da bagagem iguais ou superiores a 12 horas (iguais ou 
superiores a 48 horas no regresso), até 120 €. 

✓ Despesas com gestão e obtenção de documentos, até 60 €. 

✓ Despesas com serralharia na residência habitual devidas a 
perda, roubo ou extravio de chaves, até 60 €. 

✓ Despesas com abertura e reparação de cofres em hotéis 
devidas a perda de chave, até 60 €. 

 
Acidentes: 

✓ Morte/invalidez permanente completa ou parcial de acordo com 
a tabela, até 6.000 €. 

✓ Morte por acidente de meio de transporte público: 60.100 €. 
Para o conjunto das pessoas seguradas por este mesmo 
produto e afetadas pelo mesmo sinistro, determina-se um limite 
máximo de 6.000.000 €. 

 
Assistências: 

✓ Gastos médicos, cirúrgicos e hospitalização em Portugal, até 
50.000€. Cobertura válida para COVID-19.  

✓ Gastos médicos, cirúrgicos e hospitalização no estrangeiro, até 
50.000 €. Cobertura válida para COVID-19. 

✓ Repatriação ou transporte de feridos, pacientes ou falecidos. 
Cobertura válida para COVID-19. 

✓ Despesas de deslocação do acompanhante, em caso de 
internamento previsivelmente superior a 5 dias: incluem-se as 
despesas com hotéis no estrangeiro (até 75 €/dia com máximo 
de 750 €) e despesas de internamento do acompanhante (até 
600 €).  

✓ Despesas com prolongamento de estadia em hotel por 
indicação médica, até 75 €/dia com máximo de 750 €. 

✓ Regresso antecipado por internamento e/ou falecimento de 
familiar ou por sinistro grave (incêndio, roubo ou inundação 
grave) no endereço residencial ou profissional. 

✓ Alteração de hotel ou apartamento devida a "Over Booking", até 
250€. 

✓ Serviço de recuperação de dados devido a danos acidentais 
sofridos em determinados equipamentos portáteis informáticos 
ou digitais. 

✓ Envio urgente de medicamentos não existentes no estrangeiro. 

✓ Serviço telefónico de orientação médica. 

✓ Cancelamento de cartões por roubo, furto ou extravio.  

✓ Envio, para a residência habitual, de objetos esquecidos ou 
roubados e posteriormente recuperados. 

✓ Gastos do Segurado derivados da realização do teste de 
diagnóstico do COVID-19 (PCR), até 200 €. Cobertura válida 
para COVID-19. 

✓ Prolongamento de estadia por quarentena médica devido ao 
COVID-19 (75 €/dia), até 1.125 €. Cobertura válida para 
COVID-19. 

 
Responsabilidade Civil: 

✓ Responsabilidade civil privada, até 60.100 €.  

✓ Adiantamento de fianças judiciais e penais, até 6.000 €. 
 
Cancelamento de Viagem/Reserva (Cobertura válida para 

COVID-19): 

✓ Despesas de cancelamento de viagem/reserva por causas 
específicas e definidas no contrato, até 2.000 € com limite 
máximo de 600.000 € para o conjunto de pessoas seguradas 
por este mesmo produto e afetadas pelo mesmo sinistro. 

 
Reembolso de Férias: 

✓ Reembolso dos serviços contratados e não utilizados em 
consequência do regresso obrigatório antecipado por causas 
específicas e definidas contratualmente, até 2.000 € 

   
Compensação por Serviços: 

✓ Reembolso do custo de serviços perdidos por atraso ou 
cancelamento dos meios de transporte programados por 
causas específicas e definidas contratualmente e, consoante o 
caso, dos gastos extraordinários gerados pela contratação 
imprevista de outros serviços em sua substituição, até 300 €. 

 
Despesas justificadas durante a espera provocada por demora 

da saída do meio de transporte, quando superior a 6 horas: 

✓ Por recusa de embarque devido a "Over Booking", até 60 € por 
cada 6 horas, com um máximo de 240 €. 

✓ Por perda de ligações devido a atrasos do meio de transporte, 
até 60€ por cada 6 horas, com um máximo de 240 €. 

✓ Por cancelamento da saída do meio de transporte devido a 
greve ou conflitos sociais, até 60 € por cada 6 horas, com um 
máximo de 240€. 

✓ Por perda do meio de transporte por acidente do meio de 
transporte utilizado para chegar ao aeroporto, porto marítimo 
ou estação ferroviária ou rodoviária, até 60 € por cada 6 horas, 
com um máximo de 240 €. 

 
Assistência Jurídica (âmbito privado): 

✓ Aconselhamento jurídico telefónico. 

✓ Defesa em tribunal penal: Portugal até 2.000 € (1.000 € para 

advogado de escolha livre) e estrangeiro: até 1.000 €. 

✓ Indemnização por danos e prejuízos: Portugal até 2.000 € 
(1.000 € para advogado de escolha livre) e estrangeiro: até 
1.000 €. 

 

 

 O que não está segurado? 
Principais riscos excluídos: 

  

Bagagem: 

 Roubo sem violência ou intimidação sobre pessoas ou força sobre os bens. 

Seguro de  Assistência em  Viagem 

Documento  de informações sobre o produto de seguros 

Seguradora: White Horse Insurance Ireland Dac,  seguradora irlandesa ao abrigo de livre  
prestação de serviços  (nº  de registo DGSFP España L1182; nº  de registo ASF Portugal 4928). 

Produto: 90002 Opcional BASIC COVID-19 de Viagens El Corte Inglés S.A  



 

 

 

 Bens para utilização profissional, dinheiro e títulos ou documentos que constituam garantia de dinheiro, coleções de selos, cartões de 
crédito, próteses, óculos e lentes de contacto. 

 Roubos em locais de campismo selvagem e, independentemente da modalidade de campismo, de objetos de valor. 
 Acidentes: 

 Derivados de alcoolismo, abuso de estupefacientes e, em geral, de qualquer lesão ou doença que diminua a capacidade física.  

 Derivados da prática de determinadas atividades desportivas de risco, do uso de motociclos com cilindrada superior a 75 c.c., do uso 
de aeronaves particulares de aluguer ou de um único motor, e do exercício de uma atividade profissional que não seja comercial, 
artística ou intelectual. 

Assistências: 

 Derivadas da prática de esqui, de competições desportivas, treino ou provas e apostas. 

 Resgates em montanha, no mar ou no deserto. 

 Doenças crónicas (excetuando no caso da sua exacerbação ou descompensação durante a viagem) e lesões decorrentes do exercício 
de uma profissão manual. 

 Tratamentos ou estados patológicos produzidos por drogas, álcool, narcóticos ou medicamentos sem prescrição médica.  

 Qualquer tipo de prótese. 

 Partos e gravidezes, exceto complicações imprevisíveis nos 6 primeiros meses. 
Responsabilidade Civil: 

 Condução de veículos motorizados, aeronaves e embarcações, bem como uso de armas de fogo.  

 Prática de determinadas atividades desportivas de risco e prática profissional de qualquer atividade desportiva.  

 Objetos confiados ao Segurado para seu depósito ou custódia 
Cancelamento de Viagem/Reserva: 

 Pandemias exceto COVID-19. 

 Guerra declarada ou não declarada. 

 Terrorismo ou desastres naturais que possam ocorrer antes dos 30 dias prévios ao início da viagem. 
Reembolso de Férias: 

 Doenças psíquicas, mentais e depressões que não justifiquem internamento por um mínimo de 7 dias, bem como tratamentos ou 
estados patológicos produzidos por drogas, álcool, estupefacientes ou medicamentos sem prescrição médica. 

Assistência Jurídica: 

 Reclamações temerárias e recursos inexequíveis. 

 Factos relacionados com veículos a motor, caravanas e seus reboques, embarcações ou aeronaves. 

 Factos relacionados com a prática profissional de qualquer atividade desportiva ou com determinadas atividades desportivas de risco. 
 

                  

Existem restrições relativas à cobertura? 
Principais restrições à cobertura:  

 A indemnização relativa a bagagens será determinada a partir do custo de substituição, depois de deduzida a depreciação devida ao 
uso. 

 As joias e peles só estão cobertas contra roubo, e apenas se forem depositadas no cofre do hotel ou se forem envergadas pelo 
segurado. 

 As bagagens em veículos automóveis só estarão cobertas se estiverem no porta-bagagens fechado à chave e, entre as 22h e as 6h 

(no caso de objetos de valor, entre as 0h e as 24h), além disso, se o veículo se encontrar num estaciona- mento fechado e vigiado. 

 Não está coberta a morte ocorrida depois de passados dois anos do acidente. 

 Não estão cobertas as assistências ou prestações não solicitadas e autorizadas previamente pela Seguradora. 

 Não estão cobertos quaisquer tipos de honorários ou gastos com produtos farmacêuticos inferiores a 15 €.  

 As garantias de assistência só surtem efeito a mais de 30 km da residência do segurado. 

 A garantia de "Cancelamento de Viagem/Reserva" só será válida se o seguro tiver sido contratado no momento da contratação ou da 
reserva da viagem, o mais tardar na véspera do primeiro dia da aplicação de penalizações, em caso de cancelamento.  

 Não estão cobertas as indemnizações por danos e prejuízos de terceiros de importâncias inferiores a 300 €.  

  

                 Onde estou coberto?  

✓ No âmbito territorial indicado no título de viagem emitido por Viagens El Corte Inglés, S.A. 
 

 

Quais são as minhas obrigações?   
• Disponibilizar informações verdadeiras e exatas no momento da contratação do seguro. 

• Efetuar o pagamento do recibo do seguro. 

• Comunicar à Seguradora a ocorrência do sinistro num prazo máximo de 7 dias a contar do conhecimento do mesmo, e disponibilizar 
todas as informações relativas às suas circunstâncias e consequências, bem como as informações adicionais e/ou a documentação 
que lhe seja solicitada. 

• Utilizar os meios ao seu alcance para atenuar, na medida do possível, as consequências do sinistro. 
 

 
Quando e como tenho de efetuar os pagamentos? 

O pagamento do recibo único do seguro deverá ser efetuado no momento da sua contratação, através dos meios de pagamento 
permitidos para tal efeito por Viagens El Corte Inglés, S.A 

 
 
Quando começa e termina a cobertura? 
Começa e termina nas datas indicadas no título de viagem emitido por Viagens El Corte Inglés, S.A., com exceção da garantia de 
"Cancelamento de Viagem/Reserva", cuja cobertura se inicia no mesmo dia da contratação do seguro e finaliza na data de início da 
viagem. 

 

Como posso rescindir o contrato?   
Se a contratação do seguro se realizar à distância, e o mesmo seguro foi contratado por uma duração superior a um mês, disporá de 14 
dias a contar da sua celebração, ou a contar da receção da documentação contratual se essa data for posterior, para comunicar à 
Seguradora a rescisão do contrato, se for essa a sua intenção. Terá direito à devolução do pagamento do seguro, exceto a parte que 
corresponda ao tempo de cobertura decorrido até ao momento de efetuar a comunicação. 


