SEGURO MULTIVIAGENS
Sempre que precisar dos Serviços de Assistência ligue para 210 443 682. No estrangeiro marque + 351 210 443 682

Procedimentos a adoptar em caso de sinistro
Em caso de sinistro garantido pelas presentes coberturas, a Pessoa Segura fica obrigada a:
a) Participar à VICTORIA - Seguros a verificação de qualquer dos eventos previstos no Capítulo II, por escrito, e nos 5 dias
imediatamente seguintes à chegada a Portugal, após o término da viagem;
b) Comunicar a verificação de qualquer um dos eventos previstos no Capítulo III, por telefone, junto do Tomador de Seguro e
da VICTORIA - Seguros, através dos serviços de assistência, até 48 horas após a data do sinistro.
c) Apresentar, durante as 24 horas imediatamente seguintes, queixa às autoridades aduaneiras e policiais locais dos furtos
ou roubos de que sejam vitimas;
d) Fazer todas as reservas ou reclamações em documento próprio, no momento de receção das bagagens, à empresa
encarregada do transporte, no caso de desaparecimento ou danos durante o mesmo;
e) Tomar todas as medidas ao seu alcance para evitar ou diminuir os prejuízos.

Apresentação de Reclamações

Quadro de Coberturas e Capitais

As reclamações a apresentar à VICTORIA - Seguros,
através

dos

Serviços

de

Assistência

deverão

ser

acompanhadas de todos os documentos justificativos dos
prejuízos reclamados e informações referentes à causa do
sinistro. Em caso de roubo terá de ser obrigatoriamente
apresentado, para que a Pessoa Segura tenha direito à
indemnização, documento comprovativo da participação
efetuada às autoridades policiais do local da ocorrência.

Nota Importante: Este documento é um resumo da Apólice celebrada
entre a VICTORIA- SEGUROS, SA e a Inácio-Viagens e Turismo, Lda,
em caso de dúvida peça na sua Agência de Viagens uma cópia das
Condições Gerais e Especiais.

Apólice: 4900001991
Tomador do seguro: Inácio Viagens e Turismo, Lda.
Pessoa segura: Cliente

