
 

 
 

 
 
 
 
 
 

RESUMO DAS GARANTIAS DO SEGURO Nº 699/496 
CONTRATADO POR IDEATUR  

 
 
 
1. Transporte em caso de doença ou acidente do segurado, deslocando-o à um hospital adequadamente 

equipado até seu país ou lugar de residência habitual. 
 
2. Assistência médica (gastos de internação, de intervenções cirúrgicas, de honorários médicos, de gastos de 

enfermeria e de produtos farmacéuticos) em caso de doença ou acidente do segurado deslocando-o para o  
exterior (até 3.000,00 € máximo). Em Espanha (até 600,00  € máximo). 

 
3. Deslocamento e hospedagem de uma pessoa acompanhante do segurado hospitalizado em caso de 

doença ou acidente (residente no país ou lugar de residência habitual do segurado, à escolha de este):    
 

-  Deslocamento ao lugar de internação (viagem de ida e volta) 

-  Hospedagem: até 48,00 €./día,  com um limite máximo de 480,00 €, o dez dias. 
 
4. Prorrogação da permanência do segurado deslocando-o, em caso de doença ou acidente e sempre por 

prescrição médica (até 48,00 € /dia, com um limite máximo de 480,00 €, o dez dias).  
 
5. Transporte ou repatriamento do segurado falecido e deslocamento de uma pessoa acompanhante  (residente 

no país ou lugar de residência habitual do segurado) que acompanhe o corpo, até o local de sepultamento, 
cremação ou cerimônia funerária em seu país de residência habitual. 

 
6. Deslocamento do segurado por interrupção da viagem, devido o falecimento de um familiar até o segundo grau 

de parentesco no país de residência habitual do segurado. 
 
7. Deslocamento do segurado por interrupção da viagem, devido a uma emergência em sua residência 

habitual o locais profissionais. 
 
8. Entrega de medicamentos prescritos por um médico em caráter de urgência. 
 
9. Transmissão de mensagens urgentes.  
 
10. Indenização em caso de perda, roubo o destruição total ou parcial de bagagens e bens pessoais despachados, 

durante o transporte realizado pela companhia transportadora (até 300,00 € máximo). 
   
11. Indenização em caso de demora superior à 6 horas desde a chegada do voo, na entrega da bagagem e bens 

pessoais despachados no voo  (até 60,00 € máximo) para cobrir os gastos de primeira necessidade. 
 
12. Localização e envio da bagagem e bens pessoais, até o lugar da viagem previsto ou até o lugar de residência 

habitual do segurado. 
 
 
Condições de Intervenção: 

 
Quando ocorrer algum dos fatos dos benefícios garantidos, deverá ser solicitado por telefone para assistência 
correspondente. As chamadas que o segurado efetue serão devolvidas e deve ser efetuadas para os seguintes 
telefones: 
 

-  Desde Espanha:                  902 / 36.19.94 
-  Desde o exterior:    (34 91) 581.18.23 

 
 

Este resumo de garantias é para segurança de informação, não sustituindo as Condições Gerais do seguro, que 
prevelacerá em caso de discordância. 

 


