AS NOSSAS GARANTIAS
CANCELAMENTO
DA ESTADIA

CHEGADA
TARDIA

INTERRUPÇÃO
DA ESTADIA

ESQUECIMENTO
VEÍCULO
DE SUBSTITUIÇÃO DE UM OBJECTO

GARANTIA
COVID-19

O QUE A COBERTURA COVID-19 INCLUI ?
CUSTOS DE CANCELAMENTO

ASSISTÊNCIA

DOENÇA COVID

DESPESAS DE HOTEL APÓS
UMA ESTADIA DE QUATRO SEMANAS

QUARENTENA APÓS UM TESTE COVID POSITIVO
CASO DE CONTACTO COM A QUARENTENA
AUSÊNCIA DE VACINAÇÃO

REPATRIAMENTO MÉDICO
TELECONSULTA

Fácil & rápido !

Todos estão cobertos, não sendo exigido qualquer relação de parentesco.

www.campez-couvert.com

Campez Couvert
permite-lhe beneficiar
do seguro de férias mais
completo do mercado.
Para além das
garantias deanulação
e interrupção, Campez
Couvert cobre a doença
COVID-19.
Encontre todas as condições gerais do
seguro em
www.campez-couvert.com

Razão médica

Doença grave incluindo COVID, acidente grave ou morte, contra indicação
e após a vacinação, complicações decorrentes do estado de gravidez.

Motivos pessoais

Convocação para a adopção de uma criança, um exame de recuperação
ou um transplante de órgãos, etc.

Danos graves no seu veículo

No período de 48 horas antes do primeiro dia da viagem.

Motivos profissionais

Cancelamento ou alteração das datas de férias pagas, despedimento
ou rescisão do contrato, transferência profissional, obtenção de emprego, etc.

Ausência de vacinação

Cancelamento em caso de ausência de vacinação contra a COVID-19: No caso de,
no momento da subscrição, o país de destino não exigir uma vacinação,
uma contra-indicação à vacinação e um adiamento das datas
de vacinação contra a COVID-19 impostas pelas autoridades sanitárias...

Outras garantias : Danos graves em instalações profissionais ou privadas, roubo de
documento de identidade, carta de condução ou passaporte, recusa de embarque em caso de
medição de temperatura...
Caso de contactoApresentar sintomas de Covid-19 confirmados por um
parecer médico ou
ter estado em contacto de alto risco com uma pessoa infectada.

O que fazer em caso de cancelamento ou interrupção da estadia?

NOTIFIQUE O SEU LOCAL
DE RESERVA

PARTICIPE O SEU CANCELAMENTO
OU INTERRUPÇÃO DA SUA ESTADIA

VOCÊ SERÁ REEMBOLSADO*
DENTRO DE 48H

da sua desistência, atraso
ou interrupção

www.campez-couvert.com/declarer-un-sinistre

ONLINE:

Após a recepção de todos
os seus documentos justificativos e validação!

POR EMAIL:

*depois da dedução da sua franquia

sinistres@campez-couvert.com

SIMPLES, RÁPIDO E CONECTADO!
PARTICIPE O SEU SINISTRO ATRAVÉS DO SEU TELEMÓVEL
Descubra a nossa aplicação para smartphones
Safebooking©, Participe, siga e complete a sua declaração em tempo real...
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