Assist&ecirc;ncia
M&eacute;dico/Hospitalar para Esportes
de Aventura
Contratar uma assist&ecirc;ncia m&eacute;dica internacional, antes de embarcar,
&eacute; fundamental para quem viaja ao exterior, mesmo que por per&iacute;odos
muito curtos. Imprevistos podem acontecer e nestas horas uma assist&ecirc;ncia 24
horas, pode ser de vital import&acirc;ncia.
\n &bull; Assist&ecirc;ncia m&eacute;dico-hospitalar
Cobertura em casos emergenciais de interna&ccedil;&otilde;es, exames, cirurgias,
incluindo despesas com medicamentos prescritos, al&eacute;m de transporte em
ambul&acirc;ncia terrestre ou a&eacute;rea (quando houver necessidade).
\n &bull; Emerg&ecirc;ncia odontol&oacute;gica
Tratamento odontol&oacute;gico emergencial de car&aacute;ter provis&oacute;rio,
necess&aacute;rio para a continuidade da viagem ou estadia (quebra ou dor de dente).
\n &bull; Acidente odontol&oacute;gico
Tratamento odontol&oacute;gico emergencial decorrente de um acidente. Entende-se
por acidente odontol&oacute;gico: fraturas nos dentes, ocorridas devido a acidente que
cause les&otilde;es corporais. Ex: quedas, acidentes de carro etc.
\n &bull; Seguro de bagagem
Preju&iacute;zos decorrentes de roubo, furto qualificado ou extravio da bagagem.
Entende-se como bagagem todo e qualquer objeto que se encontre sob cust&oacute;dia
da companhia a&eacute;rea. As coberturas indicadas no folheto referem-se a valores
m&aacute;ximos. N&atilde;o s&atilde;o cobertas perdas parciais ou
danifica&ccedil;&otilde;es.
\n &bull; Acidentes pessoais e invalidez permanente
Seguro em caso de falecimento ou les&atilde;o f&iacute;sica, que tenha como
conseq&uuml;&ecirc;ncia direta &agrave; invalidez permanente total ou parcial.
\n &bull; Extras de viagem
Pagamento de despesas com altera&ccedil;&otilde;es de bilhetes a&eacute;reos ou
terrestres, viagem e hospedagem de um membro da fam&iacute;lia, em caso de
ocorr&ecirc;ncia m&eacute;dico-hospitalar, sempre obedecendo &agrave;
orienta&ccedil;&atilde;o m&eacute;dica.
\n &bull; Atraso de bagagem
Pagamento por itens essenciais de uso pessoal, em caso de atraso de bagagem, no
momento de chegada no exterior.

\n &bull; Perda de embarque
Pagamento de hospedagem e gastos extras decorrentes de perda de embarque causada
por quebra ou acidente do ve&iacute;culo de transporte p&uacute;blico com destino ao
local de embarque.
\n &bull; Assist&ecirc;ncia legal
Pagamento de despesas legais em caso de processo judicial no exterior.
\n &bull; Repatria&ccedil;&atilde;o
Translado a&eacute;reo para o pa&iacute;s de origem em caso de morte.
Este Seguro cobre Esportes Radicais como Mergulho, Surf, Ski etc...
Consulte-nos.
MR Consultoria de Seguros - Tel: (55 11) 381-743 (Marcelo)
R. Dr Mello Alves, 247 cj. 164 S&atilde;o Paulo - SP
consultoria.seguros@superig.com.br
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