Resumo de coberturas e limites
máximos de indemnização
1) GARANTIAS DE ASSISTÊNCIA
1.1. Assistência a pessoas

Inclusão

1.1.1. Assistência médica e sanitária ...................... 3.500 €
1.1.5. Despesas odontológicas urgentes...................... 60 €
1.1.10. Repatriação ou transporte médico
de feridos ou doentes................................................ ilimitado
1.1.13. Repatriação ou transporte do
segurado falecido ....................................................... ilimitado
1.1.15. Regresso antecipado por falecimento
de um familiar .............................................................. ilimitado
1.1.27. Deslocação de uma pessoa em caso de
hospitalização do segurado mais de 3 dias....... ilimitado
• 1.1.27.1. Despesas de estadia da pessoa
deslocada em caso de hospitalização da pessoa
segurada superior a 3 dias (40 euros/dia)..... 400 €
1.1.66. Assistência médica e sanitária por
doença preexistente.......................................................3.500 €
2) GARANTIAS DE BAGAGENS
2.1. Perdas materiais ...........................................................300 €
6) GARANTIAS DE RESPONSABILIDADE CIVIL
6.1. Responsabilidade civil........................................... 6.000 €

Não se esqueça que...
• As coberturas deste produto estão garantidas pela
Companhia de Seguros MANA através de White Horse
Insurance Ireland dac.
www.intermundial.es

O seguro que contratou é comercializado sob
mediação e direção da Intermundial XXI Corretora
de Seguros, S.L. Sucursal em Portugal com
domicílio social em Avenida Heróis da Liberdade, 18
B, Loja Esq. 2745 -788 Massamá, Queluz, (Portugal),
com NIPC 980423430, inscrita no R.D.G.S e F.P
com nº J-1541 e com seguro de R.C. e de caução
acordados em conformidade com a Lei 26/06
MSRP, e WHITE HORSE INSURANCE IRELAND
Dac, entidade seguradora. A atividade realiza-se
sem manter vínculos contratuais e que suponham
a afeção com entidades seguradoras, oferecendo
assessoria independente, profissional e imparcial.
Para realizar a sua assessoria, é obrigatório levar a
cabo uma análise objetiva. Os seus dados pessoais
serão incluídos nos ficheiros de propriedade de
Intermundial XXI, S.L.U, cuja finalidade do tratamento
é a gestão da apólice de seguros contratada e a
gestão de sinistros derivados da mesma, legitimada
na execução do contrato, consentimento e para o
envio de comunicações comerciais se nos deu o
seu consentimento. Os seus dados serão cedidos à
WHITE HORSE INSURANCE IRELAND Dac, entidade
aseguradora e a SERVISEGUR XXI CONSULTORES,
S.L.U., sua Encarregada do tratamento. Tem direito
a aceder, retificar, limitar o tratamento, suprimir
os seus dados e solicitar a portabilidade dos seus
dados ao dirigirse à InterMundial como responsável
pelos ficheiros: C/ Irún, 7 – 28008 – Madrid, e-mail:
lopd@intermundial.es ou Fax: 915427305. Em
última instância, pode solicitar informação sobre os
seus direitos e apresentar uma reclamação perante
a Autoridade Espanhola de Proteção de Dados,
com sede na calle Jorge Juan, nº 6, 28001 Madrid.
Para mais informação: https://www.intermundial.
pt/politica-de-privacidade.

© 2018 INTERMUNDIAL. TODOS OS DIREITOS
RESERVADOS

