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COBERTURA DE CANCELAMENTO

A Seguradora deve cobrir até ao limite máximo indicado nas condições particulares e no certificado de seguro, os 
custos reais de cancelamento da viagem, contratualmente devido ao organizador da viagem quando o Segurado cance-
la a sua viagem antes da partida por razões de:

Morte, hospitalização, acidente corporal grave ou doença grave do Segurado, ou de qualquer familiar do Segurado, 
tal como definido nas presentes Condições Gerais.

Qualquer das causas descritas neste artigo e que afectem o substituto profissional do segurado, desde que essa 
substituição seja demonstrada de forma fiável.

Devido ao acontecimento de um assunto grave que afete a propriedade do Segurado e torne indispensável a sua 
presença em:  residência principal ou local profissional, ou de negócios.

Em caso de rescisão do contrato de trabalho do segurado, e não em caso de rescisão do contrato de trabalho.

À citação da pessoa segurada como parte ou testemunha em tribunal. Estão excluídos os casos em que o segura-
do é convocado como arguido nos procedimentos iniciados antes da contratação da viagem e do seguro.

Devido à incorporação do Segurado a um emprego numa empresa diferente e a um contrato de trabalho com 
duração superior a um mês. A incorporação no novo emprego deve necessariamente ter lugar após o registo da 
viagem e, portanto, após a subscrição da apólice de seguro.

Rendição de uma criança para adoção.

Para transplante de um órgão do segurado ou de qualquer um dos seus parentes acima descritos.

Convocação como membro de uma mesa de voto, o que requer a presença durante as datas de viagem.

Fazer exames em concursos oficiais (como candidato ou como membro do júri de seleção) anunciado através de 
um organismo público após a subscrição do seguro e que coincide com as datas da viagem. 

Transferência geográfica do local de trabalho, desde que implique uma mudança de residência do segurado duran-
te as datas previstas da viagem e este seja um empregado. A transferência deve ter sido notificada ao segurado 
após a subscrição do seguro.

A detenção policial do segurado, ocorrida após a subscrição da apólice de seguro, coincidindo com as datas da 
viagem, desde que esta detenção não resulte de um ato fraudulento por parte do segurado.

Declaração de imposto de renda paralela, emitida pelo Ministério das Finanças, cuja apresentação coincide com as 
datas da viagem e que requer a presença do segurado.

Complicações da própria gravidez (desde que não estejam relacionadas com patologias anteriores a esta apólice) 
ou aborto espontâneo, que pela sua natureza impedem a viagem. Tais complicações devem ser posteriores à subs-
crição da apólice de seguro. Os nascimentos e complicações a partir do 7º mês de gestação (28 semanas) estão 
excluídos. As complicações não são entendidas como sendo o desconforto inerente à gravidez.

Atribuição de bolsas de estudo oficiais, publicadas através de um organismo público após a inscrição no seguro e 
coincidindo com as datas do seguro

Quarentena médica decretada pelas autoridades sanitárias competentes após o registo do seguro que impede a 
realização da viagem.
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Declaração judicial de falência voluntária ou necessária da empresa propriedade do segurado, ocorrida após a 
subscrição do seguro, tornando impossível a realização da viagem.

Cancelamento da viagem porque o segurado viaja com uma viagem semelhante ganha numa lotaria pública e 
autenticada.

Citação judicial para processos de divórcio que ocorram após a subscrição do seguro e coincidam com a data 
da viagem.

Convocação para apresentação e assinatura de documentos oficiais pela autoridade competente recebidos após a 
subscrição do seguro e que requerem a presença durante as datas da viagem.

O segurado é chamado a um hospital para uma cirurgia programada (lista de espera no Serviço de Saúde Pública), 
e a notificação é recebida após a subscrição da apólice de seguro, o que impede o segurado de fazer a viagem.

Declaração de estado de emergência no local de residência do Segurado ou no local de destino da viagem. Quan-
do o destino da viagem é vários locais diferentes, a declaração de emergência deve cobrir mais de 70% de todo o 
território do destino da viagem.

Roubo de documentação ou bagagem, na área de partida do meio de transporte (estação rodoviária, estação 
ferroviária, zona portuária ou aeroporto), o que impossibilita iniciar a viagem, nas 12 horas anteriores ao início da 
mesma.

Apresentação de um processo de despedimento que afeta diretamente o segurado como empregado e que reduz 
a totalidade ou parte do seu horário de trabalho. Esta circunstância deve ocorrer após a data de subscrição da 
apólice de seguro.

Atos de pirataria aérea, terrestre e naval que impossibilitam o Segurado de iniciar a Viagem. Esta cobertura deve 
ser retirada no dia da confirmação da reserva da viagem, ou o mais tardar no prazo de 7 dias após a reserva.

Cancelamento do acompanhante do segurado

A seguradora assumirá as despesas adicionais que surjam para o conceito de “suplemento individual” para o segu-
rado que decidir empreender a viagem sozinho, devido ao cancelamento do acompanhante da viagem registado 
nesta apólice como consequência do cancelamento por qualquer das causas enumeradas na garantia de despesas 
de cancelamento de uma viagem que não tenha começado. O montante máximo segurado neste conceito é o indi-
cado nas condições particulares e no certificado de seguro.

Férias não gozadas

A Seguradora assumirá até ao limite máximo indicado nas condições particulares e no certificado de seguro, o 
pagamento de uma compensação financeira ao segurado, única e exclusivamente, quando o segurado for obrigado 
a concluir a sua viagem, uma vez iniciada, e regressar antecipadamente ao seu local de residência, devido a qual-
quer das causas de repatriamento ou regresso antecipado coberto pela cobertura da presente apólice.

Cancelamento de entradas

A Seguradora pagará até ao limite máximo indicado nas condições particulares e no certificado de seguro, os 
custos reais de cancelamento do bilhete, contratualmente devidos ao organizador do evento quando o Segurado 
não puder assistir ao evento na data prevista por qualquer dos motivos descritos na apólice.

Cancelamento de viagens devido a terrorismo ou desastres naturais

A Seguradora pagará, até ao limite máximo indicado nas condições particulares e no certificado de seguro, as 
despesas efetivas de cancelamento da viagem, contratualmente devidas ao organizador da viagem quando o Segu-
rado cancela a sua viagem antes da partida por motivos de Terrorismo ou Catástrofe Natural, desde que qualquer 
destas circunstâncias tenha ocorrido no máximo 30 dias antes da data prevista da viagem, e um máximo de 30 km 
do local de destino da viagem.
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