
 Seguros  LIMITE US$ 

Despesas médicas e hospitalares em viagem ao exterior (DMH) (por evento) 300.000
Despesas médicas e hospitalares em caso de doença preexistente 300.000
Despesas odontológicas em viagem ao exterior 800
Despesas farmacêuticas 1.200
Seguro-bagagem 2.000
Gastos derivados por atraso de bagagem 500
Danos à mala 200
Regresso antecipado 2.500
Regresso sanitário 25.000
Traslado de corpo 15.000
Traslado médico 12.000
Despesas extraordinárias por permanência forçada 400
Fisioterapia em âmbito hospitalar Incluso DMH
Cancelamento Total* (1) 1.000
Interrupção de viagem (1) 3.000
Invalidez permanente total ou parcial por acidente em viagem ao exterior (1) (2) 100.000
Morte acidental em viagem (1) (2) 100.000

 Assistências  LIMITE US$ 

Adiantamento em caso de fiança 13.000
Assistência financeira 10.000
Adiantamento para assistência jurídica 10.000
Concierge SIM
Coordenação de reserva de hotel para acompanhante ou convalescença SIM
Coordenação de reserva de passagem aérea de ida e volta para um familiar SIM
Coordenação para repatriação de menor SIM
Orientação em caso de perda de documentos ou cartão de crédito SIM
Coordenação para retorno antecipado por problema grave na residência SIM
Assistência na localização de bagagem SIM
Transmissão de mensagem urgente SIM
Substituição de executivos SIM

 (1) Para passageiros com idade superior a 80 anos, a cobertura não é aplicável.
 (2) Para passageiros menores de 14 anos, a cobertura não é aplicável.  Preço: US$ 13,40/dia 

- Este produto atende ao Tratado de Schengen.

- Válido para gestante (limite de idade até 40 anos e válido até a 34° semana).

 - O produto acima pode ser conjugado com viagens marítimas (cruzeiros), inclusive roteiros que partem do Brasil com destino internacional e 
excursões em terra (ex.: cruzeiro pelas Bahamas com terrestre em Miami). 

 Os serviços, limites e tarifas estão sujeitos a alterações sem prévio aviso, sendo válidos durante o período contratado, indicados no voucher. 
Consulte na íntegra as condições gerais. 

 Atenção: o seguro-viagem não é seguro saúde. Leia atentamente as condições contratuais, observando seus direitos e obrigações, bem como o 
limite do capital segurado contratado para cada cobertura. 

Deixar seu passageiro protegido garante uma viagem tranquila e livre de gastos inesperados.
Conte com o seguro-viagem TREND.

 Seguro-viagem internacional - PRIME COM CANCELAMENTO TOTAL 

*Cobertura Cancelamento Total : a emissão do seguro-viagem deve ser feita anteriormente ou no mesmo dia da compra/pagamento dos demais serviços de 
viagem, tais como bilhete aéreo e hospedagem. Caso a emissão seja após a aquisição do serviço de turismo, o seguro está sujeito a cancelamento.

PRIME


