
Assistència en viatge
Viatja tranquil

Assistència mèdica i sanitària (100.000€ Europa i 150.000€ Món)

Repatriació o transport sanitari de ferits o malalts

Desplaçament d’un familiar o acompanyant en cas hospitalització

Convalescència en hotel

Repatriació o transport de l’assegurat difunt

Desplaçament d’un familiar en cas de defunció

Retorn anticipat per defunció o hospitalització d’un familiar

Cerca, localització i enviament d’equipatges extraviats

Robatori i danys materials a l’equipatge

Despeses d’anul·lació de viatge

Reembors de vacances no gaudides

Servei d’informació

Accidents Personals 24 hores

RC Privada

Si has de viatjar, despreocupa’t dels imprevistos

www.vitalseguro.com

Inclou CoberturaCOVID-19



1. Assistència mèdica i sanitària 

2. Repatriació o transport sanitari de ferits o malalts La totalitat del seu cost
3. Repatriació o transport de la resta d’Assegurats La totalitat del seu cost

Assistència mèdica i sanitària 100.000€ Europa i 150.000€ Món

Despeses d’estada en cas d’hospitalització 1.000 € /100€ x 10 dies 

Despeses Odontològiques 250€

Demora en la sortida o arribada del mitjà de transport 300€ /50€ cada 6 hores
Extensió obligada del viatge 300€ /50€ per dia

www.vitalseguro.com

Garanties

4. Repatriació o transport de menors o amb discapacitat La totalitat del seu cost
5. Desplaçament d’un familiar en cas d’hospitalització La totalitat del seu cost

Despeses d'estada en cas de defunció 1.000 € /100€ x 10 dies 
9. Desplaçament d’un familiar en cas de defunció                        La totalitat del seu cost

6. Convalescència en hotel 1.000 € /100€ x 10 dies
7. Ajuda als familiars al domicili de l’Assegurat hospitalitzat 120€
8. Repatriació o transport de l’Assegurat difunt La totalitat del seu cost

10. Retorn anticipat per defunció d’un familiar La totalitat del seu cost
11. Retorn anticipat per hospitalització d’un familiar La totalitat del seu cost
12. Retorn anticipat per sinistre greu al domicili Assegurat                La totalitat del seu cost
13. Cerca, localització i enviament d’equipatges extraviats La totalitat del seu cost
14. Enviament d’objectes oblidats o robats durant el viatge 120€
15. Demora en el lliurament de l’equipatge facturat 120€

19. Despeses d’anul·lació de viatge 1.200€ Europa 2.000€ Món
20. Reembors de vacances no gaudides 1.500€ Europa 3.000€ Món
21. Transmissió de missatges urgents Inclòs
22. Enviament de medicaments a l’estranger La totalitat del seu cost
23. Bestreta de fons monetaris a l’estranger 3.000€
24. Despeses de gestió per la pèrdua o robatori de documents 200€
25. Pèrdua de claus de l’habitatge habitual 120€
26. Anul·lació de targetes Inclòs
27. Obertura i reparació de cofres i caixes de seguretat 250€
28. Rescat de persones 3.000€
29. Servei d’intèrpret
30. Despeses de segrest
31. Servei d’informació
32. Defensa de la responsabilitat penal a l’estranger 3.000€
33. Informació legal a l’estranger Inclòs
34. Reclamació de danys a l’ estranger 3.000€
35. Reclamació en contractes de compra a l’estranger 3.000€
36. Reclamació en contractes de servei a l’estranger 3.000€

38. RC Privada 50.000€

37. Accidents Personals 24 hores 

16.Robatori i danys materials a l’equipatge 900€ Europa 1.200€ Món
17. Demora del viatge en la sortida del mitjà de transport i pèrdua de serveis

Sortida d'un vol no previst 180€ /30€ cada 6 hores
Sortida d'un mitjà de transport alternatiu no previst 180€ /30€ cada 6 hores

Defunció / Defunció en mitjà de transport públic 15.000€ / 50.000€
Invalidesa / Invalidesa en mitjà de transport públic 15.000€ / 50.000€

Canvi d'Hotels/Apartaments 180€ /30€ per dia

18. Canvi de serveis inicialment contractats


