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Segur ESQUÍ PLUS - (2021-2022)
GARANTIES I LIMITS ASSEGURATS
Despeses mèdiques, quirúrgiques, farmacèutiques i d'hospitalització per malaltia o accident:
* España país d'origen, país de nacionalitat i/o residència
* Europa
Despeses odontològiques d'urgència
Despeses de desplaçament d'un familiar per defunció de l'assegurat a l'estranger, màxim 10 dies
Despeses per prolongació d'estada en hotel per prescripció mèdica, màxim 10 dies
Retorn de l'assegurat en cas de defunció d'un familiar
Acompanyament de menors o disminuïts
Informació d'ajuda al viatjer
Despeses de crosses i aparells ortopèdics
Repatriació o transport sanitari per malaltia o accident
* Despeses de trasllat dels familiars o d'un acompanyant
* Despeses d'estades dels familiars o d'un acompanyant, màxim 10 dies
Transport de les restes mortals
* Despeses de trasllat dels familiars o d'un acompanyant
* Despeses d'estades dels familiars o d'un acompanyant, màxim 10 dies
Despeses de socors en pistes d'esquí
Despeses de desplaçament d'un acompanyant per hospitalització de l'assegurat
Despeses d'estada d'un acompanyant per hospitalització de l'assegurat, màxim 10 dies
Despeses de desplaçament d'un familiar per defunció de l'assegurat a l'estranger
Retorn de l'assegurat en cas d'hospitalització d'un familiar
Retorn anticipat per sinistre greu a la seva residència habitual o local professional
Transmissió de missatges urgents (derivats de les garanties)
Despeses per pérdua o robatori del passaport
GARANTIA D'EQUIPATGES
Pérdua d'equipatges i material esportiu facturat
* Límit per objecte
* Límit global per tot concepte (en cas de no presentar factures)
* Límit màxim per sinistre per al conjunt de les persones afectades
Despeses de recerca i localització d'equipatges
GARANTIA DE DEMORES I PÈRDUES DE SERVEIS
Pérdua de conexió de vols
Demora de l'equipatge
* Límit màxim per sinistre per al conjunt de persones afectades
Reemborsament del Forfait per accident o repatriació de l'assegurat
Pérdua de classes d'esquí per accident o repatriació de l'assegurat
GARANTIA D'ASSISTENCIA LEGAL
Avançament de fons
Avançament de l'import de la fiança penal exigida a l'estranger
Despeses d'assistència jurídica efectuades a l'estranger
Informació legal a l'estranger

6.000 €
6.000 €
100 €
80 € / día
80 € / día
Inclosa
Inclosa
Inclosa
100 €
Inclosa
Inclosa
80 € / día
Inclosa
Inclosa
80 € / día
Inclosa
Inclosa
80 € /día
Inclosa
Inclosa
Inclosa
Inclosa
Inclosa

900 €
300 €
150 €
3.000 €
Inclosa

120 €
200 €
600 €
240 €
240 €

180 €
300 €
600 €
Inclosa

GARANTIA DE RESPONSABILITAT CIVIL
Responsabilitat Civil vida privada
* Límit d'indemnització per sinistre i durada de l'assegurança
* Límit màxim d'indemnització per al conjunt d'assegurats

Inclosa
30.000 €
60.000 €

GARANTIA D'ACCIDENTS
* Mort per Accident
* Invalidesa permanent total i absoluta

15.000 €
15.000 €
Document exclusivament informatiu

