
M
od

. 1
02

.0
3 

C
E

-2
00

7/
11

CONDIÇÃO ESPECIAL 051
Assistência em Viagem

Capitais e Limites de Indemnização

GARANTIA DE ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS E SUAS BAGAGENS LIMITE MÁXIMO
1 -  Transporte ou repatriamento sanitário de feridos ou doentes ilimitado
2 - Envio de medicamentos para o estrageiro ilimitado
3 - Transporte e repatriamento das Pessoas Seguras acompanhantes ilimitado
4 - Regresso antecipado da Pessoa Segura por motivo de falecimento de um familiar ilimitado
5 - Acompanhamento da Pessoa Segura hospitalizada:

Hotel (por dia 62,50 €) 625,00 €
6 - Bilhete de ida e volta para um familiar e despesas de hotel:

Bilhete de transporte ilimitada
Hotel (por dia 62,50 €) 625,00 €

7 - Despesas médicas, cirúrgicas, farmacêuticas e de hospitalização no estrangeiro 5,500,00 €
8 - Despesas de prolongamento de estadia em hotel no estrangeiro (por dia 62,50 €) 625,00 €
9 - Transporte ou repatriamento de falecidos e das Pessoas Seguras acompanhantes

Transporte do corpo ilimitado
Urna 500,00 €
Transporte de um familiar ilimitado
Despesas de estadia para um familiar que se desloque ao local de inumação (por dia 62,50 €) 625,00 €

10 - Procura e transporte de bagagens e/ou objectos pessoais ilimitado
11 - Transmissão de mensagens urgentes ilimitado
12 - Adiantamento de fundos no estrangeiro 500,00 €
GARANTIAS DE ASSISTÊNCIA AO VEÍCULO E SEUS ACOMPANHANTES
1 - Despesas de reboque do veículo em consequência de avaria ou acidente 165,00 €
2 - Garantia às Pessoas Seguras por imobilização do veículo em consequência de avaria ou acidente:

Hotel por Pessoa Segura (por dia 62,50 €) 125,00 €
Veículo de aluguer 250,00 €
Transporte ou repatriamento ilimitado

3 - Garantias às Pessoas Seguras em caso de roubo do veículo:
Transporte ou repatriamento ilimitado
Veículo de aluguer 250,00 €

4 - Transporte ou repatriamento do veículo em consequência de avaria ou roubo e gastos de recolha:
Transporte ou repatriamento ilimitado
Recolhas 175,00 €

5 - Despesas de transporte a fim de recuperar o veículo seguro ilimitado
6 - Envio de motorista profissional ilimitado
7 - Envio de peças de substituição ilimitado
DEFESA E RECLAMAÇÃO JURÍDICA NO ESTRANGEIRO
1 - Defesa penal ilimitado
2 - Reclamação de danos ilimitado
3 - Avanço de cauções penais 6 250,00 €

Para beneficiar do nosso serviço de assistência, necessário e adequado à resolução da sua situação, deverá contactar:
Em Portugal: 808 500 205, no Estrangeiro: 351 213 848 066.
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CONDIÇÃO ESPECIAL 058
Protecção Jurídica Automóvel

Limites

LIMITES MÁXIMOS POR SINISTRO, INCLUINDO DESPESAS (judiciais ou não) E HONORÁRIOS:
Defesa penal em consequência de acidente de viação 1 250,00 €
Reclamação por danos materiais 1 750,00 €
Reclamação por danos corporais 2 000,00 €
Reclamação por danos materiais e corporais 2 000,00 €
Adiantamento de cauções 3 000,00 €
Reclamação em caso de reparação defeituosa do veículo seguro 2 000,00 €

Para beneficiar do nosso serviço de Protecção Jurídica, necessário e adequado à resolução da sua situação, deverá contactar:
Em Portugal: 808 500 205, no Estrangeiro: 351 213 848 066.
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