
ASSIST-CARD GLOBAL CRUISE

A garantia de Cancelamento da viagem SEM MOTIVO só é aplicada quando contratada no momento de confirmação da viagem.

*Valor máximo de despesas que o ASSIST CARD irá pagar e/ou reembolsar a todos os detentores do cartão, por todos os serviços prestados, de acordo com os termos gerais e condições gerais caso o mesmo evento provoque doença, ferimentos ou morte a mais 
de um detentor do cartão. **Inclui: Consultas médicas, consultas de especialistas, contato com o pediatra de família, nascimento ou complicações na gravidez até às 26 semanas de gestação, exames médicos complementares, terapia de recuperação fisica 
em caso de trauma, medicação, emergências odontológicas, hospitalização, cirurgia, cuidados intensivos e unidade coronária. ***Primeiros cuidados médicos em caso de doença pré-existente: Verifique limitações e exclusões devido a doença pré-existente. 
^Os motivos de cancelamento cobertos pelo seguros são os de morte ou doença grave não pré-existente do Titular; Morte ou internamento hospitalar por mais de 3 (três) dias por acidente ou doença repentina do conjuguê, pai(s), irmão(s) ou filho(s) do 
Titualr; notificação expressa para o Titular comparecer perante a justiça; quando o Titular tiver sido declarado em quarentena por autoridade sanitária. ^^Na eventualidade de cancelar o cruzeiro “sem motivo”, e desde que não esteja abrangido pelos motivos 
especificos do cancelamento cobertos pelo seguro será elegivel a Créditos de Cruzeiro, até 75% do valor do seu cruzeiro, que poderão  ser descontados num Futuro Cruzeiro. Por favor contacte-nos para mais informações ou contacte o seu Agente de 
Viagens, onde efetuou a sua reserva. Para aplicação destes créditos, o titular deverá de comunicar à ASSIST-CARD o cancelamento da sua reserva até 24 horas antes do inicio da viagem ou da vigência do cartão ASSIST-CARD. 

Importante
As coberturas acima indicadas foram subscritas por companhias de seguro locais e estão sujeitas às usuais e/ou exclusões legais aplicáveis a este tipo de coberturas aprovadas pelo Quadro Regulador de Seguros no país onde o ASSIST CARD for emitido. A 
Seguradora ressarcirá o Titular na mesma moeda em que este houver pago a Viagem, de acordo com a informação constante nos recibos outorgados pela Agência. Se existir impedimentos legais para efetuar os pagamentos em moeda estrangeira, estes 
serão efetuados em moeda local tomando como cambio oficial PTAX do dia anterior ao pagamento. Tempo limite de validade por viagem: 60 dias. Validade territorial: Internacional. Apresentamos uma proposta ASSIST-CARD para a duração do cruzeiro, se 
pretender solicite a sua extensão. Os passageiros terão que ter uma idade inferior a 90 anos. Cancelamento SEM MOTIVO não aplicável a passageiros com mais de 75 anos de idade à data de contratação da viagem. Assistência médica a bordo sem custos.

Este documento é meramente informativo e não dispensa a consulta das condições gerais da ASSIST-CARD disponíveis em www.assistcard.com/PDF/ CCGG_pt.pdf 
As coberturas são aplicadas em U. S . Dólars. Os valores em Euros são apenas para referência e estão calculados a um câmbio de 1,10. 

VALOR PRÉMIO POR DIA: €7 até aos 74 anos de idade e €11 entre os 75 e 90 anos de idade

COMERCIALIZAÇÃO EM PORTUGAL EM NOME E REPRESENTAÇÃO DO GRUPO RCCL COBERTURAS EUROS (câmbio 1,10)

MONTANTE MÁXIMO GLOBAL PARA DESPESAS (MMG) 50.000 USD 45.454 €

Montante máximo global para múltiplos eventos* 500.000 USD 454.545 €

Assistência médica por acidente ou por efermidades não pré-existentes** até 50.000 USD até 45.454 €

Primeiros cuidados médicos em caso de doença pré-existente*** até 300 USD até 273 €

Emergência Odontológica (até 150 USD por dente) até 500 USD até 454 €

Medicação em assistência ambulatória até 1.000 USD até 909 €

Medicação no caso de hospitalização incluindo no MMG incluido no MMG 

Transporte médico incluindo no MMG incluido no MMG

Repatriação (médica ou funerária) até 50.000 USD até 45.454 €

Regresso do acompanhante do detentor do cartão repatriado incluido incluido

Transporte de um familiar incluido incluido

Estadia de um familiar (100 USD por dia) máx 400 USD máx 364 €

Despesas em hotel por convalescença (180 USD por dia) máx 900 USD máx 818 €

Acompanhamento de menores ou 3ª idade incluido incluido

Reembolso de despesas por atraso ou cancelamento de voo até 200 USD até 182 €

Regresso antecipado por sinistro grave na residência incluido incluido

Diferença de tarifa aérea por viagem de regresso adiada ou antecipada incluido incluido

Assistência legal por responsabilidade em um acidente (a título de empréstimo) até 8.000 USD até 7.272 €

Antecipação de fundos para fianças (a título de empréstimo) até 8.000 USD até 7.272 €

Transmissão de mensagens urgentes incluido incluido

Assistência em caso de furto, roubo ou extravio de documentos incluido incluido

Localização de bagagens extraviadas incluido incluido

ASSISTÊNCIA MÉDICA A BORDO (Beneficio Exclusivo) até 500 USD 455 €

Morte acidental em transportes públicos 50.000 USD 45.454 €

Bagagem: Indemnização no caso de perda adicional 1.200 USD adicional 1.091 €

Compensação devido a atraso na sua localização (mais de 36 horas) até 200 USD até 182 €

Compensação devido a atraso na sua localização (mais de 10 dias) até 1.000 USD até 909 €

até 3.000 USD até 2.727 €CANCELAMENTO POR MOTIVOS ESPECIFICOS COBERTOS - Providenciado e 
administrado por ASSIST-CARD^

UPGRADE OPCIONAL até 10.000 USD até 9.090 €

CANCELAMENTO DA VIAGEM SEM MOTIVO - Certificado Cruzeiro Futuro, até 75% do valor pago pelo cruzeiro - Providenciado 
e administrado por Azamara Club Cruises, Celebrity Cruises e Royal Caribbean International^^


