SEGURO VIAGEM E DE CANCELAMENTO APRIL
EUROPA MAX COM CANCELAMENTO PLUS REASON
VALOR EM REAIS = Cortesia de Aniversário da Dnipró Gold
Resumo dos Serviços de Assistência
Emergencial
Assistência Médica por Acidente (por evento)
Assistência Médica por enfermidade (por evento)
Assistência Médica por enfermidade preexistente (por
evento)
Assistência Médica por acidente / enfermidade para
atendimento no Brasil
Assistência Médica por prática de esportes
Assistência Farmacêutica (por evento)
Assistência Odontológica (por evento)
Acompanhamento familiar (classe econômica e
hospedagem/máx. 5 dias)
Fisioterapia (prescrição médica)
Repatriação sanitária
Repatriação funerária
Regresso de menor e idoso desacompanhado
Remoção em caso de emergência
Assistência Médica para Gestantes
Convalescença em hotel (máx. 5 dias)
Extensão da internação hospitalar
Garantia de viagem de regresso

Limites de coberturas
Até €$ 60.000
Até €$ 60.000
Até €$ 60.000
Não incluso
Até €$ 4.000
Até €$ 1.000
Até €$ 600
Até €$ 150 – por dia
Até €$ 600
Até €$ 50.000
Até €$ 50.000
Classe Econômica
Incluído
Até €$ 10.000
Até €$ 150 – por dia
Incluído
Classe Econômica

Resumo dos Serviços de Assistência
Emergencial
Gastos por atraso ou cancelamento de voo (após
6 horas)
Reembolso de gastos por demora de bagagem
extraviada (após 6 horas)
Reembolso para danos à mala
Transmissão de mensagem urgente
Traslado ou substituição de executivo por
emergência
Assistência jurídica por acidente de trânsito
Remessa de valor p/ fiança judicial p/ acidente de
trânsito
Cancelamento de viagem Plus Reason
Interrupção de Viagem (Titular)
Seguro de bagagem extraviada (Suplementar)
Seguro de invalidez permanente por acidente
Seguro de vida (natural e acidental)

Limites de coberturas
Até €$ 250
Até €$ 250
Até €$ 200
Incluído
Não incluso
Até €$ 1.500
Até €$ 1.500
Até U$ 5.000
Até U$ 720
Até U$ 1.200 (U$ 40,00/Kg)
R$ 50.000
R$ 50.000

RISCOS COBERTOS
A presente Condição Especial, desde que contratada e pago o prêmio, tem por objetivo garantir ao
segurado o pagamento da indenização por reembolso, limitado ao valor do Capital Segurado contratado
para esta cobertura, em caso de perdas irrecuperáveis com depósitos e/ou despesas pagas por
antecipação em referência a sua viagem, por cancelamento, interrupção ou alteração de viagem, caso o
segurado seja impedido de iniciar ou continuar a viagem, e desde que a operadora/agência de turismo
não o reembolse, durante o período de viagem, exceto se decorrente de riscos excluídos e observados os
demais itens desta Condição Especial e das Condições Gerais do Seguro de Viagem - Bilhete.

Estará coberto o Cancelamento/Interrupção Plus Reason em decorrência de:
a) Morte, doença grave ou acidentes corporais graves do:
• Segurado;
• Familiar de primeiro grau de parentesco;
• A pessoa designada para custódia de menores ou incapacitados;
• O substituto profissional.
b) Morte do familiar de até terceiro grau de parentesco;
c) Prejuízos graves na residência ou local de trabalho do segurado;
d) Demissão laboral do segurado;
e) Incorporação a um novo posto de trabalho, em uma empresa distinta, com contrato de trabalho;

Estará coberto o Cancelamento/Interrupção Plus Reason em decorrência de:
f) Carta de cancelamento de férias emitida pela empresa do segurado;
g) Convocação como parte ou testemunha de um tribunal ou membro do júri;
h) Apresentação a provas para concurso público;
i) Nomeação para cargo concursado;
j) Convocação como membro de mesa eleitoral;
k) Requerimento legal antes do início da viagem (convocação/intimação irrefutável);
l) Cancelamento de um acompanhante por qualquer causa coberta (garante o pagamento do suplemento
individual e as despesas individuais por desaparecimento do grupo mínimo);
m) Roubo de documentação ou bagagem, que impossibilita o segurado de iniciar sua viagem;
n) Visto negado para destinos onde o mesmo seja emitido na entrada do país;
o) Não admissão de passageiro/visto emitido no Brasil, ou seja, notificação de recusa emitida pelo país de
destino;
p) Avaria ou acidente no veículo de propriedade do segurado ou de seu cônjuge, que impeça o segurado de
iniciar sua viagem;
q) Prorrogação do contrato laboral;
r) Translado forçado de trabalho, com deslocamento superior a três meses;
s) Chamada inesperada para intervenção cirúrgica;
t) Cancelamento do casamento do segurado;
u) Separação/divórcio do segurado;
v) Gravidez contraída após a data de aquisição da viagem;
w) Complicação na gravidez ou aborto.
x) Reprovação de matérias do segurado ou familiar de primeiro grau de parentesco;
y) Compensação por mudança de datas de provas, trabalhos, apresentações do segurado ou familiar de
primeiro grau de parentesco

