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Quais são os valores das coberturas para viagem
internacional?

Para viagens internacionais, são disponíveis dois planos de seguro viagem: Internacional e
Europeu. Como os nomes dizem, o Plano Europeu cobre viagens em toda a Europa, enquanto o
Plano Internacional cobre os restantes países fora do Brasil.

As coberturas dos planos de seguro viagem seguem as seguintes tabelas:

PLANO EUROPEU

Cobertura Limite

Assistência 24 horas Incluída

Despesas Médicas por Acidente ou Doença € 30.000,00

Transporte Médico de Emergência € 30.000,00

Repatriação em caso de morte € 30.000,00

Despesas dentárias por Acidente ou Doença € 200,00

Medicamentos Prescritos € 1.000,00

Morte Acidental € 30.000,00

Invalidez Total e Permanente € 30.000,00

Permanência de acompanhante € 750,00

Última atualização: 25.01.2018

https://www2.edestinos.com.br/seguro-viagem
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Recuperação em hotel € 750,00

Retorno do acompanhante Passagem Aérea Econômica

Acompanhante de viagem para menores Passagem Aérea Econômica de Ida e Volta

Acompanhante em caso de hospitalização Passagem Aérea Econômica de Ida e Volta

Retorno antecipado do titular do seguro Passagem Aérea Econômica

Responsabilidade pessoal € 10.000,00

Seguro da casa durante a viagem € 6.800,00

Seguro da carteira € 340,00

Cancelamento de viagem (morte/doença/acidente) € 1.000,00

Interrupção da viagem € 1.000,00

Perda de Bagagem € 1.400,00

Atraso de Bagagem (depois de 24 horas) € 200,00

Atraso do voo € 500,00

Localização e Identi�cação de Bagagem Serviço

Assistência para perda de documentos Serviço
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Entrega de emergência de medicamentos prescritos Serviço

Serviço de recuperação de passagem perdida ou roubada Serviço

Transmissão de mensagem Serviço

 

PLANO INTERNACIONAL

Cobertura Limite

Assistência 24 horas Incluída

Despesas Médicas por Acidente ou Doença USD 50.000

Transporte Médico de Emergência USD 10.000

Repatriação em caso de morte USD 10.000

Despesas dentárias por Acidente ou Doença USD 100

Medicamentos Prescritos USD 300

Morte Acidental USD 10.000

Invalidez USD 10.000

Permanência de acompanhante USD 100/dia até 5 dias

Retorno do acompanhante Passagem aérea econômica
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Acompanhante de viagem para menores Passagem aérea econômica ida e volta

Acompanhante em caso de hospitalização Passagem aérea econômica ida e volta

Retorno antecipado do titular do seguro Passagem aérea econômica

Honorários legais USD 300

Fiança USD 300

Seguro da casa durante a viagem USD 10.000

Seguro da carteira USD 500

Cancelamento de viagem (morte/doença/acidente) USD 500

Interrupção da viagem USD 500

Perda de Bagagem USD 250

Atraso de Bagagem (depois de 24 horas) USD 250

Localização e Identi�cação da bagagem Serviço

Assistência para perda de documentos Serviço

Entrega de emergência de medicamentos prescritos Serviço

Serviço de recuperação de passagem perdida ou roubada Serviço
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Transmissão de mensagem urgente Serviço

Gosta das nossas informações? Acesse nosso blog para
inspirações, ofertas e dicas sobre viagem. Clique aqui!

Informações importantes:

Busca de passagens aéreas
Como reservar assentos / poltronas?
Como funciona o cartão de embarque eletrônico?

Veja também:

   

Este artigo tem as informações que você estava procurando?  Sim  |
Não

https://blog.edestinos.com.br/#utm_source=sm5&utm_medium=tg&utm_campaign=acesse-o-blog
https://www.edestinos.com.br/dicas-de-viagem/passagens-aereas/como-reservar-passagens-aereas/busca-de-passagens-aereas
https://www.edestinos.com.br/dicas-de-viagem/passagens-aereas/como-reservar-passagens-aereas/como-reservar-assentos-poltronas
https://www.edestinos.com.br/dicas-de-viagem/passagens-aereas/check-in-e-servico-de-bordo/como-funciona-o-cartao-de-embarque-eletronico

