CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM
SUBSCRITO ENTRE VIAJES SOLTOUR S.A. E EUROP ASSISTANCE ESPAÑA,
S.A. DE SEGUROS E REASEGUROS
Seguro Inclusão
1. DEFINIÇÕES
ACIDENTE
A lesão corporal ou dano material sofrido durante a
vigência do contrato que resulte de uma causa
violenta, súbita, externa e alheia à vontade do
Segurado.
SEGURADO
Pessoa física com domicilio habitual na Europa que
viaje através da programação da SOLTOUR e seja
comunicada à EUROP ASSISTANCE.
SEGURADOR
EUROP ASSISTANCE ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS
E REASEGUROS (adiante designada EUROP
ASSISTANCE) que assume o risco definido no
presente contrato.
DOMICÍLIO HABITUAL
Entende-se por domicílio habitual do Segurado aquele
localizado na Europa que consta na contratação da
viagem e a partir do qual se realizem as deslocações
cobertas no presente contrato.
DOENÇA GRAVE
Toda alteração repentina do estado de saúde de um
indivíduo que resulte na hospitalização e que
impossibilite o inicio da viagem do Segurado, impeça
sua continuação na data prevista ou envolva risco de
morte.
DOENÇA REPENTINA
Alteração do estado de saúde de um indivíduo durante
o decorrer de uma viagem coberta pelo contrato cujo
diagnóstico e confirmação sejam efetuados por um
médico ou odontologista legalmente reconhecido e que
torne necessária a assistência técnica.
BAGAGEM
Conjunto de roupas e artigos próprios para utilização e
higiene pessoal necessários no decorrer da viagem
contido no interior da/s mala/s.
ESTRANGEIRO
Entende-se por país estrangeiro, para efeitos das
garantias, o país diferente do Domicílio Habitual do
Segurado.
FAMILIAR DIRETO COBERTO
Cônjuge, companheiro de facto devidamente inscrito
no Registo Oficial correspondente, pais, sogros, filhos
ou irmãos do Segurado.

FURTO
Subtração das coisas móveis alheias sem mediar
violência ou intimidação nas pessoas nem força nas
coisas.
ROUBO
Subtração das coisas móveis alheias com violência ou
intimidação nas pessoas ou empregando força nas
coisas.
TOMADOR DO SEGURO
A pessoa física ou jurídica, que, com o Segurador,
subscreve este contrato e a quem correspondem as
obrigações que do mesmo resultem, salvo as que pela
sua natureza devam ser cumpridas pelo Segurado.
VIAGEM
Entender-se-á por viagem toda a deslocação realizada
fora do Domicílio Habitual do Segurado, desde a saída
do domicílio até ao seu regresso uma vez finalizada a
deslocação.
2. OBJETO DO CONTRATO
Garantir contra as consequências dos riscos cujas
coberturas se especificam no presente contrato e que
se produzam como consequência de um evento fortuito
no decurso de uma viagem fora do Domicílio
Habitual, dentro do Âmbito Territorial coberto e com os
limites assinalados no mesmo. As garantias do
contrato deixarão de ter validez uma vez finalizada a
viagem e ao retorno do Seguro ao Domicilio Habitual.
3. ÂMBITO TERRITORIAL
As garantias seguradas por este contrato serão válidas
na Europa e Mundo, exceto no âmbito da franquia
quilométrica estabelecida e/ou na própria definição da
prestação ou serviço, onde não o serão.
Não se garantirá intervenção de assistência nos
países que, embora refletidos no âmbito territorial
contratado, durante a deslocação, se encontrem
em estado de guerra, insurreição ou conflitos
bélicos de qualquer classe ou natureza, mesmo
quando não tenham sido declarados oficialmente.
Neste caso, a EUROP ASSISTANCE reembolsará as
despesas cobertas e devidamente justificadas
mediante a fatura original comprovativa.
4. FRANQUIA QUILOMÉTRICA
A assistência será válida a partir de 35 km do Domicílio
Habitual do Segurado (15 km para as Ilhas Baleares e
Canárias).
5. DURAÇÃO DA VIAGEM
As garantias serão prestadas para viagens com uma
duração não superior a 30 dias.

6. TRÂMITES EM CASO DE SINISTRO
Ocorrido um facto que possa dar lugar à prestação
de alguma das garantias cobertas no contrato, será
requisito indispensável a comunicação imediata do
sinistro, através de chamada telefónica para o
número 34.91.536.82.79, fax nº 91.514.99.50 ou
outro meio que forneça um registo da comunicação
do referido sinistro, ficando expressamente
excluídas, com caráter geral, as prestações que
não tiverem sido comunicadas previamente à
EUROP ASSISTANCE e aquelas para as quais não
se obteve a autorização correspondente.
Em caso de força maior que impeça a realização deste
aviso, o mesmo deverá efetuar-se imediatamente
assim que cesse a causa que o impede.
Estabelecido o contacto, o segurado indicará: número
de contrato, nome e apelidos, local onde se
encontra, telefone de contacto, número de
expediente do voucher de SOLTOUR e informará das
circunstâncias do sinistro e do tipo de assistência
solicitada.
Recebida a notificação, a EUROP ASSISTANCE dará
as instruções necessárias com o objetivo de que se
preste o serviço solicitado. Se o segurado atuar de
forma contrária às instruções dadas pela EUROP
ASSISTANCE, serão por sua conta as despesas em
que incorra pelo referido incumprimento.
Em caso de Anulação da viagem, o Segurado
deverá comunicar previamente ao provedor da
mesma para fazer efetivo a anulação.
PARA O REEMBOLSO DE QUALQUER DESPESA
PODERÁ DIRIGIR-SE A:
https://soltour.eclaims.europ-assistance.com/
PARA CRIAR O SEU PRÓPRIO PEDIDO DE
REEMBOLSO E FAZER O SEGUIMENTO DO
PROCESSO, OU AO APARTADO DE CORREIOS
36316 (28020 MADRID). EM TODOS OS CASOS
SERÁ INDISPENSÁVEL A APRESENTAÇÃO DE
FATURAS E JUSTIFICATIVOS ORIGINAIS.
Os reembolsos realizados pela EUROP ASSISTANCE
são feitos cumprindo com o estabelecido nas leis
espanholas, especificamente no estabelecido para
pagamentos em dinheiro e saída de capital do território
nacional. Assim, no caso dos custos de contingências
cobertas que o Segurado tenha pagado em dinheiro
fora de Espanha, a EUROP ASSISTANCE unicamente
reembolsará o montante igual ou superior a 10.000
euros ou o seu equivalente em moeda estrangeira caso
se entregue o comprovativo bancário da sua retirada
de caixa fora de Espanha ou caso se tenha declarado
conforme o estabelecido no artigo 34 da Lei 10/2010
de prevenção de branqueamento de capitais.

7. TRÂMITES EM CASO DE QUEIXA POR PARTE
DO SEGURADO
A EUROP ASSISTANCE coloca à disposição dos
Segurados um Serviço de Reclamações cujo
Regulamento pode ser consultado na página web
www.europ-assistance.es. Poderão apresentar queixas
os tomadores, segurados, beneficiários, terceiros
prejudicados ou sucessores de qualquer um dos

anteriores, no parágrafo “Defesa do Cliente” da web,
ou dirigindo-se por escrito ao Serviço de Reclamações:
Morada:

Serviço de Reclamações
Cl. Orense, 4 – Planta 14
28020- MADRID
O referido Serviço, que funciona de forma autónoma,
atenderá e resolverá num prazo máximo de 2 meses
as queixas escritas que lhe são dirigidas diretamente,
cumprindo assim com a lei ECO/734/2004 de 11 de
março e a Lei 44/2002 de 22 de novembro.
Esgotada a via do Serviço de Reclamações, o
reclamante poderá apresentar a sua reclamação junto
do Comissariado para a Defesa do Segurado e do
Participante em Planos de Pensões (adstrito à Direçãogeral de Seguros e Fundos de Pensões), cuja morada
é:
Pº de la Castellana, 44
28046- MADRID
8. SUB-ROGAÇÃO
A EUROP ASSISTANCE sub-roga-se, até ao total do
custo dos serviços prestados por si própria, nos direitos
e ações que correspondam ao Segurado contra toda a
pessoa responsável pelos factos e que tenham
motivado a sua intervenção. Quando as garantias
realizadas na execução do presente Contrato forem
cobertas no todo ou em parte por outra entidade
Seguradora, pela Segurança Social ou por qualquer
outra instituição ou pessoa, a EUROP ASSISTANCE
ficará sub-rogada nos direitos e ações do Segurado
face à referida empresa ou instituição. Para estes
efeitos, o Segurado obriga-se a colaborar ativamente
com a EUROP ASSISTANCE prestando qualquer
ajuda ou outorgando qualquer documento que possa
considerar necessário.
Em qualquer caso, a EUROP ASSISTANCE terá
direito a utilizar ou a solicitar do Segurado a entrega do
título de transporte (bilhete de comboio, de avião, etc.)
não utilizado por este, quando as despesas de
regresso tenham corrido por conta da EUROP
ASSISTANCE.
9. RESPONSABILIDADE
Ocorrido um sinistro, a EUROP ASSISTANCE não
assumirá nenhuma responsabilidade relativamente
às decisões e atuações adotadas pelo Segurado
que sejam contrárias às suas instruções ou às do
seu Serviço Médico.
10. LEGISLAÇÃO E JURISDIÇÃO
O Segurado e a EUROP ASSISTANCE submetem-se
à legislação e jurisdição espanhola para os efeitos do
presente contrato. Será foro competente para o
reconhecimento das ações resultantes do contrato o do
Domicílio Habitual do Segurado.
11. LIMITES GARANTIDOS
As quantias económicas que figuram como limite em
cada uma das prestações deste contrato entendem-se
como montantes máximos acumuláveis durante a
viagem.

GARANTIAS COBERTAS
1.- Despesas médicas em Espanha
Em caso de doença repentina ou acidente do
Segurado acontecido com caráter imprevisto no
decorrer de uma viagem pela Espanha, a EUROP
ASSISTANCE garante, durante a vigência do Contrato
e até um limite de 3.000 euros por período contratado
e a cada Segurado, as despesas enumeradas a seguir:
- Honorários médicos.
- Medicamentos receitados por um médico ou
cirurgião durante a primeira assistência
médica prestada. Exclui-se desta cobertura o
pagamento sucessivo dos medicamentos ou
despesas farmacêuticas que resultem do
prolongamento no tempo do tratamento
inicialmente prescrito, assim como as
relacionadas com qualquer processo que
adquira um caráter crónico.
- Despesas de hospitalização.
- Despesas de ambulância pedidas por um
médico para um trajeto local.
Caso a EUROP ASSISTANCE não tenha intervindo
diretamente e para que tais despesas sejam
reembolsáveis,
deverão
apresentar-se
as
correspondentes faturas originais que deverão ser
acompanhadas do relatório médico completo, com os
seus antecedentes, diagnóstico e tratamento, que
permita definir o caráter da doença repentina.
Quando os segurados viajem para o seu país de
passaporte vigente receberão neste as mesmas
garantias descritas na apólice para uma viagem em
Espanha ou país de Domicilio Habitual.
As despesas ocasionadas serão, em todo o caso,
motivo de sub-rogação pela EUROP ASSISTANCE
às perceções que o Segurado tenha direito, por
prestações da Segurança Social ou por qualquer
outro regime de previsão ou seguros privados de
que seja membro.
Em QUALQUER CADO SE ESTABELECE UMA
FRANQUIA DE 40 EUROS A CARGO DO
SEGURADO NO PRIMEIRO SERVIÇO SANITÁRIO.
2.- Transporte sanitário de doentes e feridos
Em caso de doença repentina ou acidente do
Segurado, durante a vigência do contrato e como
consequência de uma deslocação do local do seu
Domicílio Habitual e, sempre que o impossibilite de
continuar a viagem, a EUROP ASSISTANCE, logo que
seja avisada, organizará os contactos necessários entre
o seu serviço médico e os médicos que atendem o
Segurado.
Quando o serviço médico da EUROP ASSISTANCE
autorize o transporte do Segurado para um centro
hospitalar mais bem equipado ou especializado que
seja próximo do seu Domicílio Habitual, a EUROP
ASSISTANCE efetuará o referido transporte segundo a
gravidade do mesmo, mediante:
- Avião sanitário especial.
- Comboio primeira classe.
- Helicóptero sanitário
- Ambulância.
- Avião de linha regular.

O avião sanitário especial apenas será utilizado no
âmbito
geográfico
da
Europa
e
países
mediterrânicos.
Apenas se terão em conta as exigências de ordem
médica para escolher o meio de transporte e o
hospital onde o Segurado deverá ser internado.
Se o Segurado se negar a ser transportado no
momento e nas condições determinadas pelo
serviço
médico
da
EUROP
ASSISTANCE
suspender-se-ão
automaticamente
todas
as
garantias
e
despesas
resultantes
como
consequência dessa decisão.
Para efeitos de repatriação, será considerado
Domicílio Habitual do Segurado.
3.- Trasladação de restos mortais
Em caso de falecimento do Segurado no decurso de
uma deslocação coberta no presente contrato, a
EUROP ASSISTANCE organizará e tomará a seu
cargo a trasladação dos restos mortais até ao local da
sua inumação dentro do município do seu Domicílio
Habitual, assim como as despesas de embalsamento,
urna mínima obrigatória e formalidades administrativas.
Em caso algum esta cobertura se estende às
despesas de cerimónias fúnebres e inumação.
Esta garantia será de aplicação independentemente
da causa de falecimento do Segurado.
Para estes efeitos, será considerado o Domicílio
Habitual do Segurado.
4.- Regresso dos segurados acompanhantes
Quando o Segurado tiver sido transportado devido a
doença manifestada ou acidente em aplicação da
garantia "Transporte sanitário de doentes e feridos" ou
falecimento e esta circunstância impeça os restantes
Segurados de regressarem até ao seu domicílio pelos
meios inicialmente previstos, a EUROP ASSISTANCE
tomará a seu cargo as despesas correspondentes ao
transporte dos mesmos até ao local do seu Domicílio
Habitual ou até ao local onde esteja hospitalizado o
Segurado transportado, mediante bilhete de avião linha
regular (classe turística) ou trem (primeira classe) ou
por qualquer outro meio de transporte adequado.
5.- Perda, danos e roubo de bagagem
Se, no decorrer dos serviços contratados com a
SOLTOUR, a bagagem registrada ou identificada se
perder definitivamente ou sofrer uma deterioração
grave, que seja devido a causa imputável à empresa
transportadora, ou por roubo, a EUROP ASSISTANCE
garante o pagamento como indemnização até um
limite máximo de 150 euros.
Para poder aceder à indemnização deverá comprovarse a perda ou o dano produzido mediante a
apresentação do comprovativo original disponibilizado
pela empresa transportadora.
Em caso de roubo de bagagem, será indispensável a
apresentação
da
denúncia
correspondente
apresentada junto da autoridade local competente no
local dos factos.
Em todos os casos será necessária a relação
detalhada e com indicação de valores dos objetos

roubados, perdidos ou danificados assim como o
cartão de embarque original.
Não se indemnizarão de forma independente as
partes integrantes ou acessórios de um objeto.
Ficam excluídos o simples extravio de sacos e
bagagens de mão, o furto, o dinheiro, as jóias,
equipamentos
eletrónicos
e
digitais,
os
documentos, o roubo de bagagem ou objetos
pessoais que se encontrem em veículos ou tendas,
assim como qualquer tipo de bagagem que não
tenha sido registada.

2.

22.- Seguro de Acidentes
Estão garantidas até um limite de 3.000 euros, as
quantidades derivadas de um acidente corporal coberto
pela apólice, que ocorra durante a vigência do seguro
tanto na vida privada, como no exercício de atividades
professionais, como durante os deslocamentos em
qualquer meio de transporte.
- Cobertura de acidente em transporte público. Estão
garantidas até um limite de 60.000 euros as
quantidades
derivadas de um acidente corporal
coberto pela apólice que tenha lugar quando o
Segurado viaje como passageiro num meio de
transporte público. A cobertura também será aplicada
no caso acidentes ocorridos durante a subida ou
descida do meio de transporte, bem como os ocorridos
nas estações, aeroportos ou terminais de embarque
dos meios de transporte mencionados.

•

Objeto do seguro – Riscos cobertos
1. Está
garantido
o
pagamento
das
Prestações seguradas que se estabelecem
no lugar da ocorrência dos riscos previstos
como consequência de um acidente:
- Falecimento.
- Invalidez Permanente.
2. Os sinistros de carácter extraordinário
indemnizam-se
pelo
Consorcio
de
Compensação de Seguros, de acordo com
o estabelecido pela legislação.

•

Garantia de falecimento
1. Está
garantido
o
pagamento
da
indemnização estabelecida por este risco
nas Condições particulares, se o Segurado
falece em consequência de um acidente.
2. Para os Segurados menores de quatorze
anos de idade ou incapacitados, a
Prestação de Falecimento refere-se aos
gastos
de
funeral
devidamente
justificados e até um limite máximo
estipulado pela garantia.
Garantia de Invalidez Permanente
1. Entende-se por Invalidez Permanente a
situação física ou mental irreversível do
Segurado como consequência de um
acidente , que condicione de forma
completa ou parcial da sua incapacidade
para o desempenho permanente de
qualquer relação ou atividade profissional.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

A determinação da Invalidez Permanente é
independente da profissão ou atividade
prévia do Segurado.
Está garantido o montante resultado da
aplicação da indemnização estipulada por
este risco, à percentagem que corresponda
baseado na seguinte tabela:

- Paralisia completa
100%
- Insanidade mental incurável
100%
- Cegueira absoluta
100%
- Perda ou inutilização total de:
Ambos os braços, mãos, pernas ou pés; de um
braço e uma perna ou um pé; ou de uma mão
e um pé 100%.
El braço ou a mão
60% (dto.) e 50% (esq.)
O dedo polegar
20% (dto.) e 16% (esq.)
O dedo indicador
16% (dto.) e 13% (esq.)
Qualquer outro dedo das mãos
8% (dto.) e 7% (esq.)
O movimento do ombro
25% (dto.) e 20% (esq.)
O movimento do cotovelo
20% (dto.) e 15% (esq.)
O movimiento do pulso
20% (dcho.) e 15% (izdo.)
A perna por cima do joelho
50%
A perna á altura ou por baixo
do joelho, ou do pé completo
40%
O dedo grande do pé
10%
Qualquer outro dedo do pé
5%
O movimento da anca ou do joelho
20%
O movimento do tornozelo
20%
O movimento da articulação
subastragalina
10%
Movimentos da coluna cervical,
dorsal ou lombar, com ou sem
manifestações neurológicas
33%
O olho ou redução não inferior á
metade da visão binocular
30%
Em caso de perdida de visão
do outro olho anterior ao acidente
50%
- Ablação, não inferior a
- cinco centímetros, da perna
15%
- Fratura não consolidada da
perna ou do pé
25%
- Fratura não consolidada da
rotula do joelho
20%
Ablação completa da mandíbula

-

inferior ou perda total do
maxilar inferior
25%
- Surdez completa dos dois ouvidos
40%
- Surdez completa de um ouvido
10%
- Em caso de surdez completa do
outro ouvido antes do acidente
20%
Se, de acordo com as declarações da apólice, o
Segurado é canhoto, trocam-se as percentagens de
invalidez consideradas para os membros direitos e
esquerdos.
3. Nos casos de invalidez não previstos
anteriormente,
o
montante
da
indemnização será determinado por
analogia com a tabela da apólice, em
proporção com a gravidade.
4. A perda funcional de um membro ou órgão
entende-se equivalente á sua perda
anatómica. Se a perda anatómica ou
funcional é somente parcial, o grau de
invalidez a considerar será reduzido
proporcionalmente.
5. A invalidez permanente será valorada
excluindo os defeitos ou lesões do
Segurado
anteriores
ao
acidente,
considerando as suas causas, como
padecidas por uma pessoa de integridade
física normal.
6. A soma das indemnizações por vários tipos
de invalidez permanente não pode superar
o montante total da indemnização
estabelecida pela garantia de Invalidez
Permanente. Do mesmo modo, a soma de
vários tipos de invalidez de um mesmo
membro ou órgão não pode superar o
importe da indemnização estabelecida para
o caso de perda total.
7. O montante das indemnizações pagas por
Invalidez Permanente como consequência
do mesmo acidente será deduzido das
indemnizações
a
pagar
em
caso
falecimento.
Acidentes de Aviação
As garantias da apólice estendem-se aos acidentes de
aviação que o Segurado sofra sempre que seja
passageiro de uma aeronave e com os mesmos limites
geográficos e capitais em falecimento e invalidez
permanente que os cobertos por esta apólice. O risco
terá inicio desde o momento em que o Segurado pise a
escada do avião para voar e terminará no momento em
que pise terra, uma vez finalizada a viagem.
Esta cobertura está garantida nos seguintes meios de
transporte:
Aeronaves devidamente autorizadas pelas
autoridades competentes para o transporte
público de passageiros.
Aparelhos que sejam propriedade de uma
empresa industrial ou comercial utilizadas
exclusivamente para esse serviço e que
tenham mais de um motor.
Aparelhos de transporte de passageiros que
pertençam ao Estado Espanhol e órgão oficial

e que, do mesmo modo, tenham mais de um
motor.
Excluem-se:
Os profissionais de aviação e/ou qualquer
pessoa quando realize alguma missão a
bordo
(pilotos,
mecânicos,
radiotelegrafistas, assistentes de bordo,
empregados, etc.) e nas aeronaves do
Estado os militares em acto de serviço nas
mesmas.
Pessoas transportadas em aeronaves de
propriedade particular.
Pessoas transportadas em helicópteros e
avionetas para fumigação lutam contra
incêndios, serviços de salvamento ainda
que pertençam ao Estado Espanhol ou
órgãos oficiais.
Exclusões da cobertura de Accidente
Se não se estipula mediante pacto expresso em
contrario estão excluídos das garantias do seguro:
1.
Os acidentes ou lesões que derivem de:
Acontecimentos, doenças o padecimentos
anteriores a data de entrada em vigor do
seguro.
Atos
do
Segurado
para
provocar
intencionadamente o acidente.
Imprudência temerária negligencia grave e
participação do Segurado em apostas,
desafios, rixas ou atos delitivos, exceto as
atuações em legítima defesa ou em caso de
tentativa de salvamento de pessoas ou
bens.
Embriaguez ou uso de estupefacientes não
prescritos por um Médico, e
Intoxicações
alimentícias
ou
medicamentosas, insolações, congelações
outros efeitos da temperatura que não
derivam de um acidente coberto pelo
seguro.
Insuficiência cardíaca, epilepsia, síncope,
aneurismas, varizes hérnias e as suas
consequências.
Operações cirúrgicas ou tratamentos
médicos que não sejam motivados por um
acidente coberto pelo seguro.
Reacção
ou
radiação
nuclear
e
contaminação
radiativa,
exceto
as
consequências de tratamentos aplicados
ao Segurado por um acidente coberto pelo
seguro.
Factos de carácter político ou social e
fenómenos sísmicos ou meteorológicos, de
carácter extraordinário.
Utilização de motocicletas de cilindrada
superior a 75 c.c.
A prática de qualquer desporto como
profissional, assim como, em todo caso, o
exercício de: Desportos aquáticos a mais
de três quilômetros da beira do mar/rio ou
costa e sub-marinismo; atividades aéreas e
paraquedismo;
automobilismo
e
motociclismo; escalada, alpinismo de alta

montanha e espeleologia; equitação e polo;
boxe, luta e artes marciais; patinagem e
hóquei sobre gelo, e esqui; caça maior fora
de Espanha; touradas e largadas ; bem
como outros desportos cujo possa
considerar-se igual aos citados.
-

2.

3.

As exclusões anteriores devem entender-se
sem prejuízo da cobertura, no seu caso do
Consorcio de Compensação de Seguros.
As pessoas que, na toma de efeito do
seguro, tenham idade igual ou superior a
sessenta e cinco anos.
As pessoas afetadas, tanto na data de
efeito do seguro como durante o seu
transcurso, por: Cegueira, Paralisia,
Surdez, Insanidade mental, apoplexia,
epilepsia,
diabetes,
alcoolismo,
toxicomania, doenças da medula espinal,
sífilis, encefalites letárgicas, miopia
magna, hérnia, lombalgias ou qualquer
lesão, doença crónica, incapacidade
física ou psíquica que diminui a sua
capacidade em comparação com uma
pessoa fisicamente íntegra e de saúde
normal.
EXCLUSÕES

As presentes garantias cessarão no momento em
que o Segurado regresse ao seu Domicílio Habitual
ou quando tiver sido repatriado pela EUROP
ASSISTANCE até ao seu domicílio ou centro
hospitalar próximo deste. Ficam excluídas, com
caráter geral, as despesas que não tenham sido
comunicadas previamente à EUROP ASSISTANCE
e aquelas para as quais não se obteve a
correspondente autorização.
Em qualquer caso ficam excluídos das garantias
seguradas (exceto se expressamente incluídos na
garantia) os danos, situações, despesas e
consequências resultantes de:
1. Doenças, lesões ou afeções préexistentes ou crónicas sofridas pelo
Segurado antes do início da viagem
que se manifestem no decorrer da
mesma.
2. Renúncia, atraso ou adiantamento
voluntário por parte do Segurado ao
transporte sanitário proposto pela
EUROP ASSISTANCE e acordado pelo
seu serviço médico.
3. Doenças mentais, exames médicos de
caráter preventivo (check-ups), curas
termais, cirurgia estética, Síndrome de
Imunodeficiência Adquirida e os
casos em que a viagem tenha por
objetivo receber tratamento médico
ou intervenção cirúrgica, tratamentos
de
medicinas
alternativas
(homeopáticas, naturistas, etc.), as
despesas resultantes de tratamentos
fisioterapêuticos e/ou reabilitadores
assim como aqueles afins a estes.

Também fica excluído o diagnóstico,
seguimento e tratamento da gravidez,
interrupção voluntária da mesma e
partos, exceto quando se trate de
atenção de caráter urgente e sempre
anterior ao sexto mês.
4. A participação do Segurado em
apostas, desafios ou rixas.
5. As consequências resultantes da
prática de desportos de inverno.
6. A prática de desportos em competição
ou competição motorizada (corrida ou
rally), assim como a prática de
atividades perigosas ou de risco
enumeradas a seguir:
Pugilismo, halterofilia, luta (nas
suas
várias
classes),
artes
marciais, alpinismo com acesso a
glaciares, deslizamento em trenós,
imersão
com
aparelhos
respiratórios, espeleologia e esqui
com saltos de trampolim.
Desportos aéreos em geral.
Desportos de aventura, tais como
rafting,
bungee
jumping,
hydrospeed,
canoagem
e
similares. Nestes casos, a EUROP
ASSISTANCE apenas intervirá e
assumirá as despesas produzidas
pelo Segurado desde o momento
em que este se encontre sob
tratamento num centro médico.
7. Suicídio, tentativa de suicídio ou
lesões auto-infligidas do Segurado.
8. Resgate de pessoas em montanha,
abismo, mar ou deserto.
9. As doenças ou acidentes resultantes
do consumo de bebidas alcoólicas,
estupefacientes,
drogas
ou
medicamentos,
exceto
se
estes
últimos tiverem sido prescritos por um
médico.
10. Atos dolosos do Tomador, Segurado
ou sucessor destes.
11. Epidemias e/ou doenças infecciosas
de surgimento repentino e propagação
rápida na povoação, assim como as
provocadas
pela
poluição
e/ou
contaminação atmosférica.
12. Guerras, manifestações, insurreições,
movimentos tumultuosos populares,
atos de terrorismo, sabotagens e
greves, sejam ou não declaradas
oficialmente. A transmutação do
núcleo do átomo, assim como das
radiações provocadas pela aceleração
artificial de partículas atómicas.
Movimentos telúricos, inundações,
erupções vulcânicas e, em geral, os
que resultem do desencadeamento das
forças da natureza. Qualquer outro
fenómeno de caráter catastrófico
extraordinário ou acontecimento que,

pela sua magnitude ou gravidade,
sejam classificados como catástrofe
ou calamidade.
13. Ficam excluídos o furto, o simples
extravio, o dinheiro, as jóias, os
documentos, o roubo de bagagem ou
objetos pessoais que se encontrem em
veículos ou tendas, assim como
qualquer tipo de bagagem que não
tenha sido registada.
14. Overbooking.
15. Fica expressamente excluida qualquer
causa que motive o cancelamento ou
anulação da viagem contratada e que
não se encontre especificamente
descrita como garantia coberta no
artigo correpondente.
Não obstante o acima mencionado, ficam
particularmente excluídas as seguintes situações:
1.

2.

3.

O transporte sanitário de doentes ou
feridos originado por afeções ou lesões
que possam ser tratadas "in situ".
As despesas de óculos e lentes, assim
como
a
aquisição,
implantaçãosubstituição, extração e/ou reparação de
próteses,
peças
anatómicas
e
ortopédicas de qualquer tipo, tais como
colar.
O reembolso das despesas médicas,
cirúrgicas
e
farmacêuticas
cujo
montante seja inferior a 50 euros.

