
onde a viagem começa

desde 18€
A sua segurança é fundamental para a GeoStar. Assim, colocamos ao seu dispor um leque de seguros com as mais 
abrangentes coberturas no mercado e com assistência 24 horas x 365 dias. Nunca mais vá de férias desprotegido!

O presente documento é apenas um resumo e não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.

Contratos celebrados por Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A. com sede no Largo do Calhariz, nº. 30, 1249-001 em Lisboa, Nº Único de Matrícula CRC Lisboa e NIPC 
500 918 880 e um capital social de 457.380.000€, que se encontra registada na ASF - Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, sob o nº 1011, e 
devidamente autorizada para proceder à comercialização de seguros dos ramos não vida e vida.

Silver Gold Platinum Premium

Morte ou 
invalidez 

permanente

Na sequência de 
acidente ou doença 

no estrangeiro ou em 
trânsito

É possível 
aumentar capital 
em 300.000€ ou 

nomear 
beneficiários

Até
30.000€

Até
60.000€

Até
100.000€

Até
150.000€

Bagagem de 
porão

Perca ou danos 
durante a viagem

Até
1.000€

Até
1.250€

Até
1.500€

Até
2.000€

Perda de ligações 
aéreas ou atrasos

Gastos com 
deslocação e estadia 

até próximo voo

100€/dia
Até 500€

125€/dia
Até 625€

250€/dia
Até 1250€

250€/dia
Até 1250€

Preço para viagem até 15 dias 25€ 39€ 69€ 95€

Preço para viagem até 30 dias 35€ 58€ 95€ 115€

18€ 28€ 50€Preço para viagem até 8 dias 75€

Cancelamento e 
interrupção 
antecipada

Caso tenha que 
cancelar ou antecipar 
o regresso por motivo 

de força maior

Até
750€

Até
1.000€

Até
2.000€

Até
3.000€

É possível 
aumentar o 
capital da 

cobertura em 
10.000€

Despesas 
médicas

Em caso de acidente 
no estrangeiro ou em 

trânsito

É possível 
aumentar capital 
para um máximo 

de 250.000€

Até
5.000€

Até
10.000€

Até
30.000€

Até
50.000€

Responsabilidade 
civil

Danos causados em 
terceiros

Até
50.000€

Até
75.000€

Até
100.000€

Até
125.000€

É possível 
aumentar capital 

em 1.000€



onde a viagem começa
Para que a viagem esteja realmente segura importa saber quais as razões pelas quais podem ser acionadas as garantias e 
coberturas contratadas. Assim sendo, espelhamos abaixo com toda a transparência as principais exclusões para cada 
cobertura e potenciais add-ons aplicáveis.

O presente documento é apenas um resumo e não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.

Contratos celebrados por Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A. com sede no Largo do Calhariz, nº. 30, 1249-001 em Lisboa, Nº Único de Matrícula CRC Lisboa e NIPC 
500 918 880 e um capital social de 457.380.000€, que se encontra registada na ASF - Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, sob o nº 1011, e 
devidamente autorizada para proceder à comercialização de seguros dos ramos não vida e vida.

Principais Exclusões
(razões pelas quais não pode acionar um seguro)

Morte ou invalidez 
permanente

• Morte na sequência de doença pré-existente
• Morte ou invalidez ocorrida mais de 2 anos após a data do 

acidente que lhe deu causa
• Morte de pessoas com idade inferior a 14 anos ou que por 

anomalia psíquica ou outra causa se mostrem incapazes de 
governar a sua pessoa no momento do acidente

Na sequência de 
acidente ou doença no 

estrangeiro ou em 
trânsito

Perda de ligações 
aéreas ou atrasos

• Se não tiver sido assegurado um tempo mínimo de ligação 
previsto de 1,5 horas entre voos

• Se o voo for realizado no dia seguinte
• Caso a assistência seja assegurada pela companhia aérea

Despesas até retomar a 
viagem 

Add-ons
(peça mais info)

Cancelamento e 
interrupção 
antecipada

Principais razões para acionar cobertura:
• Cataclismos, atos de terrorismo e fenómenos da natureza
• Falecimento, internamento ou doença grave de pessoa 

segura ou familiar até 2º grau
• Proibição médica de viajar da pessoa segura ou limitação 

de mobilidade grave
• Cancelamento de casamento (lua-de-mel)
• Acidente patrimonial grave
• Cancelamento de férias por parte da entidade patronal
• Proibição médica de viajar da pessoa segura ou de criança 

até 12 anos à sua responsabilidade

Caso tenha que 
cancelar ou antecipar o 
regresso por motivo de 

força maior

Dispomos de um 
seguro de 

cancelamento 
premium (por 

qualquer motivo) a 
partir de 199€

Responsabilidade 
Civil

• Danos resultantes de acidentes de viação (segurado 
condutor)

• Responsabilidade resultante de acidentes que sejam objeto 
de seguro obrigatório específico

• Danos causados a qualquer pessoa que com ele se encontre 
em viagem

• Danos causados a objetos alugados pelo segurado
• Multas, coimas, fianças e outras despesas de processo

Danos causados em 
terceiros

Dispomos de um 
seguro específico 
para desportos de 

aventura e atividades 
arriscadas

Despesas médicas

• Relacionadas com doença crónica ou preexistente
• Acidentes decorrentes de actividades de risco em viagem
• Resultantes de complicações devidas a estado de gravidez 

da Pessoa Segura
• Decorrentes da aquisição de óculos, lentes de contacto, 

bengalas, próteses e similares

Em caso de acidente no 
estrangeiro ou em 

trânsito

Bagagem de porão

• Os bens não entregues à responsabilidade de uma empresa 
transportadora

• Bens como relógios, joalharia ou outros similares
• Numerário, títulos ou meios de pagamento
• Equipamento eletrónico ou similares
• Equipamento profissional, de desporto ou caça

Perca ou danos durante 
a viagem

Existe um 
suplemento para 

cobertura de 
equipamento 
electrónico e 

desportivo


