PACK VACANCES
ASSEGURANÇA DE VIATGE AMB ANUL·LACIÓ
Vàlida per a contractacions fins al 30 de juny per a viatges entre l'1 de juliol i el 31
d'octubre.

Cobertures
Anul·lació
Anul·lació
Aquesta garantia és aplicable sempre que l'assegurança hagi estat
subscrita en el mateix moment de la confirmació del viatge o servei.

1.200 €

Causes d'anul·lació:
- Malaltia greu, accident greu o mort de l'assegurat, ascendents, descendents,
cònjuge, germans, cunyats, gendres, nores i sogres.
- Compareixença com a part, testimoni o jurat en un judici.
- Quarantena mèdica obligatòria de l'assegurat.
- Convocatòria com a membre d'una mesa electoral.
- Lliurament d'un nen en adopció.
- Trasllat laboral a l'estranger.
- Acomiadament laboral.
- Incorporació a un nou lloc de treball en una empresa diferent amb contracte laboral
superior a un any.
- Requeriment urgent i inexcusable per incorporar-se a les forces armades, la policia
o els bombers.
- Citació per a trasplantament d'un òrgan.
- Incendi, robatori o inundació del domicili o local professional dos dies abans de la
sortida.
-.Anul·lació d'un acompanyant assegurat i inscrit alhora per algun dels motius
anteriors i que obligui un assegurat a viatjar sol.

Reemborsament de la part del viatge no portada a terme per les
mateixes causes d'anul·lació
Mort per accident
Invalidesa permanent per accident
Límit per sinistre per al conjunt de persones afectades

1.200 €
30.000 €
60.000 €
600.000 €

Despeses mèdiques, quirúrgiques, farmacèutiques i d'hospitalització
per malaltia o accident
Espanya, Andorra i país de nacionalitat i/o residència
Resta del món

Despeses odontològiques d’urgència

3.000 €
60.000 €
30 €

Repatriació o transport sanitari per malaltia o accident

Inclòs

Transport de les restes mortals

Inclòs

Desplaçament por hospitalització d’un familiar superior a cinc dies
Despeses d’estada d’un familiar a l'estranger

Inclòs

(60 €/dia amb un màxim de 10 dies)

Document de caràcter exclusivament informatiu.

600 €

Retorn per hospitalització d'un familiar de primer grau

Inclòs

Acompanyament de menors o disminuïts
Prolongació d’estada en hotel per prescripció mèdica

Inclòs

(60 €/dia amb un màxim de 10 dies)

Transmissió de missatges urgents
Pèrdua o danys d’equipatges i efectes personals
Límit per objecte
Límit global per tots els conceptes (en cas de no presentar factures)
Límit per sinistre per al conjunt de persones afectades

600 €
Inclosa
1.200 €
300 €
75 €
3.000 €

Retard en el lliurement d’equipatge en el viatge d’anada
Entre 24 hores i 48 hores
Superior a 48 hores

Despeses de nova expedició per pèrdua o robatori del passaport
Responsabilitat civil en la vida privada
Límit per sinistre per al conjunt de persones afectades

Informació legal a l’estranger
Despeses d’assistència jurídica a l’estranger

60 €
120 €
Incloses
150.000 €
300.000 €
Inclosa
15.000 €

Franquícies
En despeses mèdiques

60 €

En pèrdua d’equipatges

30 €

En danys materials per responsabilitat civil

Per a més informació:

webviajes@fiatc.es
933 270 945 - 917 015 757

Document de caràcter exclusivament informatiu.

150 €

