SEGURO DE VIAGEM ENDSLEIGH

DESENVOLVIDO PARA LANGUAGE PARTNERS
Aspectos Principais

Categoria e Valores Maximos de Cobertura

Valor

Custo de Tratamento Médico de Emergência e Gastos Relacionados.

£2.000.000

Tratamento odontológico de emergência.

£500

Acidentes e danos pessoais
1- Morte Benefício ( menor de 16 anos )
2- Morte Benefício ( de 16 a 64 anos )
3- Morte Benefício ( 65 anos )
4- Perda de Membros ou Visão Benefício ( menor de 65 anos )
5- Invalidez Total Benefício ( menor de 65 anos )

£1.000
£30.000
£1.000
£30.000

Fraquia
£50

£50

£30.000
Cancelamento ou Interrupção da Viagem

£3.000

Cancelamento de Excursões

£250

Pertences e Documentos Pessoais
Objetos Pessoais e Bagagem
Limite para um único item ou conjunto
Objeto de valor ( total )
Limite em Moeda
Outra forma de Dinheiro e Documentos
Passaporte ou Visto

£1.000
£200
£300
£100
£100
£500

Resp
R
Responsabilidade Civil

£50

£50

£1.000.000

£100

£250

£50

Assistência e Despespesas Jurídicas no Exterior
Limite Agregado

£10.000
£50.000

£0

Curso
Auxílio Psicológico

£8.000
£300

£50

Perda do voo

TARIFA £7 por semana
Atenção: o valor da franquia a ser paga pelo segurado em caso de sinistro é de £50.
* Cobertura aplicável em viagens diretas de e para o país de origem do segurado, no ínicio e no
fim do período acadêmico, fora do Reino Unido se a viagem for necessária no decorrer do curso.
A cobertura garante a prática de mais de 90 esportes e atividades. Todos os detalhes estão
disponíveis na apólice.
Riscos excluidos
• As primeiras £50 de cada indenização reivindicada pelo segurado, exceto em caso de sinistro de
responsabilidade civil, acidente pessoal ou despesas jurídicas.
• Este plano possuí limite de idade até 65 anos.
Taxas de cancelamento ou interrupção de viagem & parcelas do curso
• Qualquer circustância conhecida antes do agendamento da viagem que pudesse ser passível de
pedido de indenização.
Assitência médica e outras depesas
• Tratamento ou cirurgia atestada pelo médico como sendo caráter não-urgente.
• Medicamentos sabidamente necessários antes da data da partida.
Bagagem & dinheiro, passaporte e documentos pessoais
• Objetos de valor deixados fora de um cofre ou acomodação trancada.
• Bagagem dentro de veículo das 21h às 9h ou das 9h às 21h, a não ser que se encontre em porta
malas trancado, ou cobertura e não-visível em veículo trancado.
• Dinheiro ou passaporte deixado fora de um cofre ou acomodação trancada.

