
ICARE ASSIST  SMART PLUS - AC150 Condicoes Particulares - Limites E Topes

BS000

BS001

INCLUIDOBS002

INCLUIDOBS014

INCLUIDOBS006

INCLUIDOBS010

INCLUIDOBS038

INCLUIDOBS050

INCLUIDOBS054

INCLUIDOBS018

INCLUIDOBS022

INCLUIDOBS026

INCLUIDOBS042

INCLUIDOBS046

USD 120.000B0002

USD 30.000B0003

USD 700B0006

USD 30.000B0009

USD 20.000B0010

USD 1.000B0012

USD 100B0013

USD 1.200 (40 U$D/kg)B0018

USD 200 (maIs de 8 hs)B0019

USD 15.000B0020

USD 60.000B0022

USD 5.000B0026

USD 1.200B0050

USD 1.100B0082

USD 500B0070

USD 1.200B0062

USD 1.200B0074

USD 4.000B0086

USD 4.000B0090

USD 500B0048

USD 500B0049

INTERNACIONALBG001

BG004

ATÉ 365 DIASBG006

Se você necessitar assitência, entre em contacto com a assist card 
Coordenação dos seguintes serviços: (por conta e emdem da assist card 

smalline corp. s/a.):

Assistência médica:

Regresso de menores e maiores:

Traslado médico:

Regresso sanitário:

Assistência em caso de roubo ou extravio de documentos, etc:

Localização de bagagens:

Assistência legal por responsabilidade em um acidente:

Traslado de um familiar:

Hospedagem de acompanhante:

Prorrogaçao de estadia:

Retorno antecipado por sinistro grave na residência:

Traslado de corpo:

Despesas médicas, hospitalares e/ou odontológicas complementares em 

viagem ao exterior (dmhoc em viagem ao exterior)

Despesas médicas e/ou hospitalares em viagem ao exterior (dmh em viagem ao 

exterior)

Despesas odontológicas em viagem ao exterior (do em viagem ao exterior) 
Morte acidental em viagem:

Invalidez permanente total ou parcial por acidente em viagem

Despesas com medicamentos

Atraso de embarque

Seguro bagagem em viagem ao exterior:

Atraso de bagagem

Traslado de corpo

Regresso sanitário

Traslado medico

Retorno do segurado:

Prorrogaçao de estadia

Hospedagem de acompanhante

Retorno de acompanhante

Regresso de menores e maiores:

Despesas jurídicas em viagem

Despesas com fiança e despesas legais em viagem

Interrupção de viagem por múltiplos motivos

Cancelamento de viagem por múltiplos motivos

Validade territorial:

Limitações e exclusões especiais por idade: Produto valido somente para 

titulares com 55 anos ou menos

Dias consecutivos de viagem:

Legal Documento emitido por conta e ordem de assist card smalline corp. s.aBG010


