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A nova proteção para 
viagens de negócios



Todas as viagens, ao estrangeiro, implicam uma tomada de riscos.

O Mission Citizen Travel é um novo conceito de seguro de viagens de 

negócios que prima pela abrangência das suas coberturas e pelo nível de 

proteção que lhe confere! A excelente relação qualidade/preço do Mission

Citizen Travel torna-o a opção ideal mesmo para estudantes em formaçã ̃o
académica no estrangeiro!

3

Mission Citizen Travel



Mission Citizen Travel
Características Especiais do Produto

• Simplicidade
Contrato sem formalidades, sem registo de 
viagens e sem prévia declaração de viagens.

• Automatismo
Garante automaticamente todas as viagens 
de negócios (até 180 dias consecutivos).

• Segurança
Cobertura ilimitada para Despesas Médicas 
no estrangeiro por Acidente e Doença Súbita 
em viagens de Negócios.
Em caso de hospitalização o pagamento e ́
efectuado directamente às unidades 
hospitalares.
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• Limite de Idade
Subscrição até aos 65 anos. Permanência na apólice até aos 70 anos.

• Proteção de Riscos Emergentes
• Epidemias
• Pandemias
• Doenças infeciosas
• Terrorismo
• Guerra

• Website Assistência e App Serviços de Informação na Web/App
• Informações de segurança
• Guias de viagem
• Informações médicas

Acesso a estes serviços através do registo em www.aig.com.pt/travelguard
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Estão também disponíveis 
versões otimizadas para

• Catástrofes Naturais
• Práticas Desportivas
• Utilização de todo o tipo de aeronaves
• Conflitos políticos e sociais
• Quarentena obrigatória

• Aconselhamento sobre a evolução de situações 
políticas e sociais relativas aos destinos de viagem 
através da disponibilização de relatórios dos países.

Mission Citizen Travel
Características Especiais do Produto (continuação)
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Coberturas Capitais Seguros

Morte ou Invalidez Permanente por Acidente 100.000 €

Desaparecimento
Se uma pessoa segura desaparecer após um período de tempo razoável se 
puder concluir razoavelmente que essa pessoa segura morreu em  consequência 
de uma lesão física acidental, será pago o capital seguro estabelecido na 
apólice.

(Capital Seguro)

Mission Citizen Travel
Acidentes Pessoais



Mission Citizen Travel
Doença Infeciosa Específica
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Coberturas Capitais Seguros

Hospitalização em consequência de Doença 
Infeciosa Específica

50€ por dia até 500€ por sinistro

Quarentena 1.000€ por Sinistro

Quarentena em consequência de diagnóstico 
positivo no estrangeiro

50€ por dia até 14 dias (max.)

Repatriamento por iniciativa governamental Reembolso de despesas até 500€ por Sinistro
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Coberturas Capitais Seguros

Despesas Médicas no Estrangeiro
O reembolso das despesas médicas em consequência de Acidente ou Doença  
Súbita incorridas pela Pessoa Segura  durante a viagem ao estrangeiro, com  o 
pagamento de cuidados médicos, despesas farmacêuticas e transporte médico.

Ilimitado

Hospitalização
A Seguradora encarregar-se-á de proceder ao pagamento das despesas 
diretamente ao  respetivo Centro Médico através da Companhia de Assistência 
(TRAVEL GUARD).

Incluída

Tratamento médico dentário (urgência) Incluído

Despesas médicas não relacionadas com Hospitalização, inferiores a 100€, não são reembolsáveis (Franquia Fixa = 100 €)

Mission Citizen Travel
Despesas Médicas e Assistência
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Coberturas Capitais Seguros

Despesas Médicas em Portugal em Caso de Hospitalização
Imediatamente após o repatriamento da Pessoa Segura, na sequência de 
Acidente ou Doença ocorridos no estrangeiro.

10.000 € (máx. 60 dias)

Hospitalização
A Seguradora encarregar-se-á de proceder ao pagamento das despesas 
diretamente ao respetivo Centro Médico através da Companhia de Assistência 
(TRAVEL GUARD).

Incluída

Busca e Salvamento
Custos decorrentes da Busca e Salvamento que resultarem de acidente e/ou 
doença, de acordo com os limites estabelecidos na apólice. 

15.000 € (máx. 365 dias)

Despesas de Funeral
Em caso de falecimento da pessoa segura em consequência de acidente coberto 
pela apólice, a Companhia liquidará  os custos razoavelmente incorridos até aos 
limites estabelecidos na apólice.

7.500 €

Mission Citizen Travel
Despesas Médicas e Assistência (continuação)



Mission Citizen Travel
Assistência
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Coberturas Capitais Seguros

Transporte para um centro médico Despesas incorridas

Repatriamento Despesas incorridas

Reembolso de despesas de hotel Despesas incorridas

Fornecimento de bilhete de transporte para familiar próximo Despesas incorridas

Repatriamento dos restos mortais em caso de morte Despesas incorridas

Reembolso das despesas do caixão 1.500 €

Regresso antecipado no caso da morte de um familiar Despesas incorridas

Regresso antecipado no caso de danos na casa do segurado Despesas incorridas

Assistência em caos de acidente de trânsito no estrangeiro Despesas incorridas

Adiantamento de Caução no Estrangeiro 7.500 €

Assistência administrativa no Estrangeiro Call Center

Adiantamento de dinheiro devido a roubo ou perda de dinheiro, 
cheques ou cartões de crédito no estrangeiro

Call Center



Mission Citizen Travel
Assistência
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Coberturas Capitais Seguros

Perda ou roubo de um bilhete de transporte no estrangeiro Substituição

Transmissão de mensagens urgentes Serviço Telefónico

Assistência antes da partida para o estrangeiro Call Center

Aluguer de um telefone móvel nos E.U.A. - Canadá Call Center

Nota: Limite de 75.000€ por Reclamação e 750.000€ por evento.



Mission Citizen Travel
Bens Pessoais e Equipamento Profissional
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Coberturas Capitais Seguros

Furto ou Roubo de Bagagem
Ficam garantidos, até ao limite do capital seguro, o furto ou roubo ou os danos 
totais ou parciais da bagagem e objectos de uso pessoal da Pessoa Segura.
Franquia de 25% por cada bem de valor unitário superior a 200 €, sendo 
indemnizável até a um valor máximo de 700 € por artigo.

3.000 €

Equipamento profissional
•Sem depreciação por uso e/ou desgaste.
•Franquia por sinistro de 25%.

Sublimite
1.000 €

Atraso da Bagagem
Reembolso até ao limite do capital seguro de artigos estritamente necessários.

1.500 €
Franquia de 6 horas

Perda ou Danificação de Documentos em Viagem
Reembolso dos custos extraordinários de alojamento e viagem necessários 
para substituição de documentos de viagem essenciais por extravio ou dano 
dos mesmos.

2.250 €

Dinheiro e Documentos de Valor
Reembolso de qualquer  perda que resulte do furto de dinheiro e/ou 
documentos de valor, ou que resulte da utilização fraudulenta do uso de 
cartões bancários. 

2.500 €



Mission Citizen Travel
Inconvenientes de Viagem
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Coberturas Capitais Seguros

Cancelamento e Interrupção
Se uma viagem for interrompida ou cancelada  como resultado direto de uma 
causa fora de controlo da pessoa segura.

3.000 €

Atraso
Em caso de atraso do avião, navio ou comboio  em que a pessoa segura deveria 
viajar causado diretamente por greves, ação laboral, condições climatéricas 
adversas ou avaria mecânica do meio de transporte.

35 €/hora (Máx. 210 €)
Franquia de 6 horas



Mission Citizen Travel
Apoio Jurídico
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Coberturas Capitais Seguros

Apoio Jurídico 
Custos legais suportados pelo Tomador e/ou pessoa segura na reparação de um 
sinistro causado por um terceiro na sequência de ofensas corporais, doença, ou 
morte da pessoa segura.

15.000 €

Detenção
Caso a pessoa segura seja colocada sob detenção ou ameaçada dessa 
possibilidade a Companhia liquidará os custos de um defensor estrangeiro até 
aos limites estabelecidos na apólice.

5.000 €

Fiança
Caso a pessoa segura seja colocada sob detenção ou ameaçada dessa 
possibilidade a Companhia pagará a fiança determinada até aos limites 
estabelecidos na apólice.

50.000 €



Mission Citizen Travel
Apoio Jurídico (continuação)
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Coberturas Capitais Seguros

Responsabilidade Civil
Cobertura para a responsabilidade civil legalmente imputável à Pessoa Segura 
por danos materiais e/ou corporais, provocados a terceiros no âmbito da sua 
vida privada, desde que ocorridos durante uma viagem.

5.000.000 € por Sinistro e Anuidade

Sequestro, Rapto e Detenção Legal
Cobertura automaticamente incluída na apólice.
Subsídio diário por cada período de 24 horas.

400 € (Máx. 20.000 €)

Honorários de Especialistas
Para aconselhamento em caso de rapto com  pedido de resgate durante a 
viagem.

125.000 €

Evacuação Política
Em caso de Crise Política, a companhia liquidará os custos decorrentes da 
evacuação da pessoa segura.

10.000 €



16

Mission Citizen Travel
Prémios

Prémio Total 600 €

Prémios totais anuais.
Dispensa a comunicação de qualquer viagem.
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A sua viagem, segura com 

Mission Citizen Travel



American International Group, Inc. (AIG) é uma organização mundial líder em seguros, fundada em 1919. As Empresas que integram o Grupo AIG fornecem uma ampla gama de
seguros nos ramos patrimoniais, acidentes, vida, fundos de pensões, entre outros serviços financeiros, para clientes em mais de 80 países. Esta oferta diversa inclui produtos e
serviços que possibilitam empresas e indivíduos a protegerem os seus ativos e a gerir os riscos. As ações da AIG estão cotadas na bolsa de Valores de Nova Iorque e Tóquio.

Informação adicional sobre a AIG está disponível em www.aig.com | Youtube www.youtube.c o m/aig | Twitter @AIGemea | LinkedIn http://www.linkedin.com/company/aig

A AIG é a designação comercial para as operações globais de seguros patrimoniais, vida e fundos de pensões da American International Group, Inc. Para informações adicionais,
por favor visite o nosso site www.aig.com. Todos os produtos e serviços são subscritos e fornecidos por subsidiárias e filiais do American International Group, Inc. Alguns
produtos e serviços podem não estar disponíveis em todos os países, e a cobertura está sujeita aos termos do contrato de cada apólice no seu idioma original. Alguns produtos e
serviços adicionais sem cobertura de seguro podem ser fornecidos por parceiros externos.

http://www.linkedin.com/company/aig

