ASSEGURANÇA DE VIATGE
Turisport
GARANTIES D'ASSISTÈNCIA

Despeses mèdiques, quirúrgiques, farmacèutiques i d’hospitalització
per malaltia o accident (franquícia de 60 €)
- País d’origen, nacionalitat o residència
(1.500€ ampliable opcionalment fins a 3.000€)

En funció de
la destinació

1.500 €

- Europa i països de la ribera del Mediterrani
(15.000€ ampliable opcionalment fins a 30.000€)

15.000 €

- Resta del món
(30.000€ ampliable opcionalment fins a 60.000€)

30.000 €

El teu Doctor de Viatge

Inclòs

Despeses odontològiques d’urgència

100 €

Despeses per crosses i aparells ortopèdics

100 €

Repatriació o transport sanitari per malaltia o accident

Inclòs

- Despeses de trasllat dels familiars o d’un acompanyant
- Despeses d'estada dels familiars o d’un acompanyant (límit de 10 dies)
Transport de les restes mortals
- Despeses de trasllat dels familiars o d’un acompanyant
- Despeses d'estada dels familiars o d’un acompanyant (límit de 10 dies)
Despeses de cerca i rescat de l’assegurat (franquícia de 120 €)
Despeses de desplaçament d’un acompanyant per hospitalització de l'assegurat
Despeses d'estada d’un acompanyant per hospitalització de l'assegurat (límit de 10 dies)
Despeses de desplaçament d’un familiar per defunció de l'assegurat a l'estranger
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Límit

Inclòs
80 €/dia
Inclòs
Inclòs
80 €/dia
6.000€
Inclòs
80 €/dia
Inclòs

Despeses d'estada d’un acompanyant per defunció de l'assegurat a l'estranger
(límit de 10 dies)

80 €/dia

Despeses de prolongació de l’estada a l’hotel per prescripció mèdica (límit de 10 dies)

80 €/dia

Acompanyament de menors o persones disminuïdes

Inclòs

Tornada de l'assegurat en cas de defunció d’un familiar

Inclòs

Tornada de l'assegurat en cas d’hospitalització d’un familiar

Inclòs

Tornada anticipada per sinistre greu a la residència habitual o local professional

Inclòs

Transmissió de missatges urgents (derivats de les garanties)

Inclòs

Despeses per pèrdua o robatori del passaport

Inclòs

Informació d’ajuda al viatger

Inclòs

El contingut d’aquest document és merament informatiu i no té valor contractual.

GARANTIES D’EQUIPATGES
Límit

Pèrdua d’equipatges i material esportiu facturat
- Límit per objecte: 300 €
- Límit global per qualsevol concepte (en el cas que no es presentin factures): 150 €
- Límit màxim per sinistre per al conjunt de persones afectades: 3.000 €

Despeses de cerca i localització d’equipatges

900 €

Inclòs

GARANTIES DE DEMORA I PÈRDUA DE SERVEIS
Límit
Pèrdua de connexió de vols
Demora de l’equipatge superior a 12 hores
- Límit màxim per sinistre per al conjunt de persones afectades: 600 €

120 €
200 €

GARANTIES D'ASSISTÈNCIA LEGAL
Límit
Avançament de fons

180 €

Avançament de l’import de la fiança penal exigida a l'estranger

300 €

Despeses d'assistència jurídica en viatge a l'estranger

600 €

Informació legal a l'estranger

Inclòs

GARANTIES DE RESPONSABILITAT CIVIL PRIVADA

Límit

Responsabilitat Civil Privada
Límit d’indemnització per sinistre i durada de la pòlissa
- Límit màxim per sinistre per al conjunt de persones afectades: 60.000 €

30.000 €

GARANTIES D'ACCIDENTS (OPCIONAL)
Límit
Mort per accident

6.000 €

Invalidesa permanent total i absoluta
- Límit màxim per sinistre per al conjunt de persones afectades: 300.000 €

6.000 €

GARANTIES D'ANUL·LACIÓ (OPCIONAL)
Inclou opcionalment com a causa el diagnòstic positiu de l'assegurat en COVID-19
Límit
Anul·lació del viatge

Inclòs

Interrupció del viatge

Inclòs
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- Límit màxim per sinistre per al conjunt de persones afectades

El contingut d’aquest document és merament informatiu i no té valor contractual.

Capital assegurat

GARANTIES COVID-19 (OPCIONAL)
La durada màxima del viatge per a contractar aquesta garantia és de 90 dies.
Despeses mèdiques, quirúrgiques, farmacèutiques i d’hospitalització per COVID-19:
El límit serà el mateix que el contractat en la Garantia de Despeses mèdiques, establint-se un
límit màxim de 100.000 € per COVID-19 en les pòlisses amb un límit superior a aquesta xifra,
en la garantia de despeses mèdiques en viatges fora del país de nacionalitat o residència.
Reemborsament de les despeses derivades de la prova de diagnòstic del coronavirus (RT-PCR)
per prescripció mèdica amb resultat positiu per COVID-19

Límit
El mateix límit
que el contractat
en Despeses
Mèdiques, amb un
límit màxim de
100.000€€

Inclòs
80 € dia

Despeses d'estada d'un acompanyant per hospitalització o aïllament de l'assegurat per COVID19 (límit 15 dies)

80 € dia
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Prolongació d'estada en hotel per positiu per COVID-19 (límit 15 dies)

El contingut d’aquest document és merament informatiu i no té valor contractual.

