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SEGURO VIAGEM – GRUPO ROYAL CARIBBEAN
Contratando o Seguro Viagem, as suas férias durante todo o período do Cruzeiro estão garantidas. Você e sua família estarão
assistidos por uma equipe altamente capacitada e especializada, contando com uma estrutura mundial de suporte.

PRODUTO EUROPA

COBERTURA MÉDICA TOTAL

EUR 50.000

DMHOC – Despesas Médicas Hospitalares e Odontológicas Complementares

EUR 0

DMH – Despesas Médicas Hospitalares (incluindo pré-existência)

EUR 50.000

COBERTURA ODONTOLOGICA
Despesas Odontológicas (DO)

EUR 500

Traslados
Traslado de corpo

EUR 30.000

Regresso sanitário

EUR 30.000

Traslado médico

EUR 30.000

Seguros Complementares
Morte acidental

EUR 50.000

M

Invalidez permanente total ou parcial por acidente

EUR 50.000

Y

Despesas com Medicamentos

C

CM

MY

(P assageiro s de 14 até 70 ano s; passageiro s meno res de 14 ano s, so mente aplica o reembo lso das despesas co m funeral)

EUR 500

Despesas jurídicas em viagem

EUR 1.000

Despesas com fiança e despesas legais em viagem
Perda de Bagagem em Transporte Aéreo (Complementar)

CY

CMY

K

Atraso de bagagem (>8h)

EUR 8.000
EUR 1.200
EUR 200

Danos a mala

EUR 100

Cancelamento de viagem por múltiplos motivos definidos

EUR 2.000

PREÇO POR DIA

R$ 19,00

DMHOC
O DMHOC é acionado quando o segurado sofrer um
acidente ou enfermidade súbita ou aguda durante o
período de viagem, desde que não se trate de doenças
pré-existentes.

Regresso sanitário
É o traslado de regresso do Segurado ao local de origem
da viagem de seu domicílio caso o segurado não se
encontre em condições de retornar como passageiro
regular por motivo de acidente ou enfermidade.

Despesas jurídicas em viagem
Reembolso de despesas ou prestação dos serviços
correspondentes aos honorários advocatícios para
assistência jurídica do Segurado em decorrência de
acidente ocorrido durante a viagem.

DMH
O DMH é acionado quando o segurado sofrer um
acidente ou enfermidade súbita ou aguda durante o
período de viagem, incluindo doenças pré-existentes.

Traslado médico
É a remoção ou transferência do Segurado até a clínica ou
hospital mais próximo em condições de atendê-lo por
motivo de acidente pessoal ou enfermidade.

Despesas com Medicamentos
Trata-se do reembolso das despesas com
medicamentos efetuadas para o tratamento do
segurado.

DO (Despesas Odontológicas)
Caso o segurado venha a ter um problema odontológico
(urgência ou emergência), o DO poderá ser acionado.
Caso o valor da cobertura seja menor que o valor do
tratamento, o segurado pode utilizar a cobertura de
DMHOC como complemento para suprir o valor de seu
tratamento.

Atraso de embarque
Trata-se do reembolso das despesas com hospedagem,
traslado, alimentação, e despesas telefônicas do Segurado,
que não tenham sido pagas pela companhia transportadora
regular, decorrentes do atraso de embarque superior à 6
(seis) horas, conforme indicado no bilhete de embarque
durante a viagem segurada.

Perda de Bagagem em Transporte Aéreo
(Complementar)
Consiste no pagamento de uma indenização
complementar ao valor da indenização já paga ao
Segurado pela Companhia Aérea responsável pelo
transporte, em decorrência de extravio total da
bagagem.

- Para a contração do seguro é obrigatória a inserção na reserva do número do CPF de cada hóspede da cabine, o que segue a nova resolução nacional de seguros da
SUSEP (Superintendência de Seguros Privados);
- O seguro ofertado pela Assist Card segue a nova normativa 315 da SUSEP;
- Parcelamento disponível caso o seguro seja contratado juntamente com o cruzeiro;
- A Assist Card, possui atendimento 24hs através dos seus canais de atendimento que poderão ser consultados no site www.assistcard.com, aplicativo móvel ou na
central de atendimento através do telefone localizado em sua apólice;
- Consulte todas as coberturas e condições gerais dos produtos nos sites www.r11travel.com.br/seguro;
- A R11 Travel é a distribuidora exclusiva dos cruzeiros Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Azamara Club Cruises e Pullmantur no Brasil.
- Parcelamento disponível em até 12x sem juros caso o seguro seja contratado juntamente com o cruzeiro;
- Medical Cashless.
- Serviços Médicos a Bordo: através de uma parceria exclusiva entre Royal Caribbean e Assist Card, possíveis serviços médicos utilizados a bordo não serão debitados de sua conta do cruzeiro. Este serviço não está disponível para cruzeiros da Pullmantur.
Cancelamento de Viagem:

- O cancelamento de viagem só será válido caso o seguro tenha sido contratado com o mínimo de 15 dias antes do início do cruzeiro;
- Para mais informações a respeito de cancelamento de viagem, por favor consulte os sites informados acima.

