
Todos os nossos seguros de assistência em viagem incluem as melhores coberturas contra a
COVID-19.

Estas são as coberturas COVID-19 que incluímos neste seguro, cada uma com o limite económico
estabelecido nas Condições Gerais do seguro, para que possa viajar com tranquilidade.

COBERTURAS DE ASSISTÊNCIA CONTRA A COVID-19
VIGENTES DURANTE A SUA VIAGEM

Testes diagnósticos PCR por sintomas compatíveis com a enfermidade, prescritas por um
profissional médico. 
 
NOVO Testes diagnósticos PCR por positivo de um acompanhante no destino, inscrito na
mesma viagem e na mesma apólice apresentando a PCR oficial.
 
Transporte sanitário por COVID-19 ao centro médico mais próximo em caso de necessidade.
 
Assistencia médica e hospitalização em caso de COVID-19 e intervenção dos profissionais
sanitários necesárias, assim como a administração ou o gasto da medicação necessária.
 
Deslocamento de um familiar em caso de hospitalização por COVID-19, pelo número de dias
mínimo estabelecido nas condições da apólice.
 
Quarentena ou prorrogação da estadia no destino por positivo en COVID-19. Em caso de
contágio no destino que impeça o regresso na data prevista, cobrimos os gastos de hotel
motivados pela prorrogação até 14 días, para cumprir a quarentena necessária por COVID-19
prescrita pelos profissionais médicos.

IATI Básico

As melhoras coberturas

contra a COVID-19



NOVO Quarentena ou prorrogçação da estadia no destino, por prescrição médica, em caso
de contacto com um COVID-19 positivo, sendo cobertos os mesmos gastos que na
circunstância anterior.
 
Repatriação em caso de perda do transporte ao local de origem a causa de assistência
médica, hospitalização ou quarentena médica por COVID-19.
 
Regresso antecipado por falecimento ou hospitalização de um familiar por COVID-19, pelo
mínimo de dias estabelecido nas condições da apólice.
 
NOVO Serviço de informação relativo à COVID-19, como informações sobre o estado de
fronteiras e livre circulação, requisitos de saída do país de origem e entrada no país de
destino.
 
 


