
 
 

 

GARANTIAS  

 MULTIVIAGENS 
PORTUGAL  

MULTIVIAGENS MULTIVIAGENS 
VIP(1) 

ALL IN(2) 

ACIDENTES PESSOAIS – GERAL      
Morte ou Invalidez Permanente 25.000€ 30.000€ 60.000€ 100.000€ 
Despesas de Funeral 500€ 1.000€ 2.000€ 2.000€ 
COBERTURA DE BAGAGENS     
Perdas ou Danos à Bagagem 750€ 1.000€ 1.800€ 2.000€ 
Perdas ou Danos à Bagagem – Equipamento Profissional – PC e/ ou Laptop -   - - 1.000€ 
Assistência por Roubo de Bagagens no Estrangeiro Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado 
Atraso na Receção de Bagagens (> 24 horas)  100€ 100€ 450€ 500€ 
Entrega de Fundos no Estrangeiro 500€ 1.500€ 1.500€ 2.500€ 
Entrega de Fundos no Estrangeiro – Pagamento de Hotel - - 1.500€ 1.500€ 
Despesas de tramitação por perda de documentos - - -  300€ 
Abertura e reparação de cofres e caixas de segurança - - - 250€ 
ASSISTÊNCIA EM VIAGEM      
Responsabilidade Civil 25.000€ 25.000€ 25.000€ 30.000€ 
Despesas Médicas, Cirúrgicas, Farmacêuticas e de Hospitalização no 
Estrangeiro 

- 7.500€ 15.500€ 1.500.000€ 

Despesas Médicas, Cirúrgicas, Farmacêuticas e de Hospitalização no 
Estrangeiro por doença pré-existente 

- 500€ 500€ 500€ 

Despesas Médicas, Cirúrgicas, Farmacêuticas e de Hospitalização por 
acidente em Portugal ou em Portugal em trânsito para o Estrangeiro 

3.500€ 7.500€ 15.000€ 30.000€ 

Despesas Médicas, Farmacêuticas e de Hospitalização em Portugal por 
acidente 

5.000€ - - - 

Despesas de Tratamento em Portugal exclusivamente em caso de Acidente 
sofrido no Estrangeiro 

- 1.500€ 2.100€ 3.000€ 

Transporte Sanitário de Feridos e Doentes para unidade Hospitalar mais 
próxima 

Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado 

Repatriamento ao ponto de origem 5.000€ 7.500€ 15.000€ 30.000€ 
Repatriamento ao ponto de origem quando em estado terminal ou similar  Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado 
Acompanhamento da Pessoa Segura Hospitalizada – Transporte  Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado 
Acompanhamento da Pessoa Segura Hospitalizada – Estadia por dia e por 
pessoa 10% do Limite Máximo 

750€ 1.250€ 1.750€ 2.500€ 

Bilhete de Ida e Volta para Familiar - Transporte Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado 
Bilhete de Ida e Volta para Familiar e Respetiva Estadia - Estadia por dia e 
por pessoa 10% do Limite Máximo 

750€ 1.250€ 1.750€ 2.500€ 

Prolongamento de Estadia em Hotel (no Estrangeiro) (Estadia 10% do 
Limite Máximo) 

750€ 1.250€ 1.750€ 2.500€ 

Transporte ou Repatriamento da Pessoa Segura Falecida  Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado 
Regresso Antecipado por falecimento de familiar - - - Ilimitado 
Envio Urgente de Medicamentos para o Estrangeiro  - Ilimitado Ilimitado Ilimitado 
Atraso no Voo (mais de 12 horas) – Estadia – Por dia e por pessoa 20% do 
limite máximo 

375€ 625€ 750€ 1.250€ 

Perda de Ligações Aéreas – Estadia – Por dia e por pessoa 20% do limite 
máximo 

375€ 625€ 750€ 1.250€ 

Encargo com crianças desacompanhadas no estrangeiro - - Ilimitado Ilimitado 
Envio de Motorista Profissional - - - 1.500€ 
Busca e Resgate do Segurado - - - 3.000€ 
Despesas Adicionais por sequestro de meio de transporte - - - 3.000€ 
Custos adicionais de alojamento e transporte no regresso a habitação 
permanente 

- - - 300€ 

Cancelamento Antecipado da Viagem 750€ 10.000€ 10.000€ 10.000€ 
Interrupção de Viagem após iniciada 5.000€ 5.000€ 5.000€ 5.000€ 
PVFM - Gastos de perturbação de viagem – Máximo por pessoa segura e 
por viagem  

1000€ 2.000€ (*) 4.000€ 5.000€ 

PVFM - Gastos de alojamento por dia (máximo por dia até 3 dias) 50€ 100€ 200€ 250€ 

 
(1) Seguro Multiviagens VIP – 45€ 

(2) Seguro Multiviagens ALL IN – 15€/dia 

(*) Para viagens com o valor PVP até 1.000€, o capital de PVFM corresponde ao valor da viagem no máximo de 1.000€. Para viagens com o 

valor PVP acima de 2.000€, o capital de PVFM corresponde ao valor da viagem no máximo de 3.000€. 

GARANTIAS DE CANCELAMENTO ANTECIPADO:  

Em caso de Morte, Doença Grave ou Acidente Grave da pessoa segura, cônjuge, bem como ascendentes e descendentes em 

1º e 2º grau de ambos, e ainda: irmãos, cunhados, noras, genros de ambos. Para efeitos da presente alínea, considera-se 

acidente grave ou doença grave toda a situação clínica súbita, imprevisível e não pré-existente que coloque em risco a vida, 

bem como a que origine mais de 1 dia de internamento hospitalar. 

 

 

 



 
 

 

 

ACONTECIMENTO SÚBITO E FORTUITO QUE EXIJA A PRESENÇA DA PESSOA SEGURA EM QUALQUER DAS 

SEGUINTES SITUAÇÕES: 

→ Sinistro de proporções graves na residência da Pessoa Segura, ou no seu local de trabalho, originados por roubo, 

incêndio, explosão, inundação 

→ Sinistro automóvel em Portugal de que resultem danos corporais graves em terceiros que impliquem 

internamento hospitalar superior a 2 dias; 

→ Roubo da viatura da Pessoa Segura ou do cônjuge no mesmo dia ou nos dois dias anteriores ao do início da viagem. 

→ Chamada a novo emprego, com contrato laboral sem termo, com exceção de passagem de contrato temporário a 

contrato sem termo. 

→ Relocalização da empresa em que a Pessoa Segura trabalha; 

→ Despedimento da Pessoa Segura nos quinze dias anteriores à data da partida;  

→ Roubo da documentação indispensável ao prosseguimento de viagem nos cinco dias anteriores à data início da 

viagem. 

→ Convocado a depor em tribunal como testemunha. 

→ Convocação para mesa de voto em eleições para: Presidenciais, Europeias, Parlamentares e Municipais. 

→ Chamada inesperada para intervenção cirúrgica quando em lista de espera em hospital público. 

→ Convocado para transplante de órgão. 

→ Complicações de gravidez, nos primeiros seis meses, exceto se previsíveis.  

→ Receção de um filho adotivo. 

RESUMO DOS PRINCIPAIS MOTIVOS POR PERTURBAÇÃO DE VIAGEM POR MOTIVOS DE FORÇA MAIOR 

No caso de o destino estar prejudicado para poder ser usufruído, ou em caso de perturbações para chegar ao destino ou no 

regresso à origem da viagem, sempre que motivados por Motivos de Força Maior, os nossos clientes possuem uma garantia 

com capital máximo de 3.000 € por pessoa que vai permitir respetivamente, o cancelamento antecipado, ou o pagamento 

de dias não usufruídos e os gastos adicionais para chegar ao destino e usufruir da viagem contratada. São Motivos de Força 

Maior eventos como Cataclismos Naturais, Terrorismo, Guerra, Epidemias, Pandemias, Greves, entre outros que causem 

perturbações na viagem organizada. 

Este documento é meramente informativo, sem caráter contratual e não substitui as Condições Especiais da Apólice 

4900005850 em poder da 4TOURS e da VICTORIA - Seguros, S.A. e da Apólice 2019-954-00002268 em poder da RNA Seguros 

de Assistência, SA e da 4TOURS.  

NOTA: A apólice referida inclui os riscos resultantes de cataclismos naturais, atos de terrorismo, guerra, assaltos, greves, 

distúrbios laborais e quaisquer outras alterações de ordem pública, rebelião, atos de sabotagem ou insurreição e epidemias. 

Para mais informações consultar: www.4tours.pt 

 

http://www.4tours.pt/

