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Doença Infeciosa Específica 

Definições 

Pessoas Seguras 
Ao abrigo da presente extensão de garantia ficam garantidos exclusivamente os Colaboradores do Tomador de 
Seguro. 

Doença Infeciosa Específica 
Uma doença causada por um micro-organismo ou um sub micro-organismo, tal como um vírus, que foi transmitido por 
um ser humano a outros seres humanos e que antes do contágio da Pessoa Segura foi declarada como sendo uma 
Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) pela Organização Mundial de Saúde (O.M.S.). 

Quarentena 
Uma diretiva emanada pelo Médico certificado ou por uma autoridade governamental com poderes legais para o efeito 
que obriga a Pessoa Segura a permanecer isolada no seu local habitual de residência ou no local designado pelas 
autoridades governamentais. 
Esta imposição legal deve sempre obrigar a Pessoa Segura a ficar no local designado até à data de expiração do 
período de confinamento e indicar quais as consequências legais caso a Pessoa Segura não cumpra com a mesma. 

Tabela de Coberturas 

Secção Coberturas Para a Pessoa Segura 

1 Hospitalização em consequência de 
Doença Infeciosa Específica 

50€ por dia até 500€ por sinistro 

2 Quarentena 1.000€ por Pessoa Segura / Sinistro 

3 Quarentena em consequência de 
diagnóstico positivo no estrangeiro 

50€ por dia (max.14 dias) 

4 Repatriamento por iniciativa governamental Reembolso de despesas até 500€ 

Secção 1 - Hospitalização em consequência de Doença Infeciosa Específica 

Se uma Pessoa Segura for diagnosticada no decorrer de uma Viagem de Negócios ao estrangeiro garantida, com 
uma Doença Infeciosa Específica, pela primeira vez, por um Médico habilitado para o efeito e, em consequência do 
diagnostico a pessoa segura for hospitalizada, a Companhia pagará a indeminização prevista na secção 1 da 
Tabela de Garantias acima (até ao limite estabelecido na mesma), bem como a indeminização prevista na mesma 
secção ao Tomador de Seguro. 
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Secção 2 – Quarentena   

Esta garantia apenas poderá ser acionada quando uma Viagem de Negócios ao estrangeiro tenha ocorrido e: 
 No dia em que se inicia a Viagem de Negócios não há qualquer restrição, ou previsão de qualquer restrição

emanada pelas autoridades governamentais que indique que a Pessoa Segura deverá ficar em Quarentena
após o regresso ao país de origem;

 No decorrer da Viagem de Negócios ocorra uma alteração da regulamentação emanada pelas autoridades
governamentais que obrigue a Pessoa Segura a ficar em Quarentena por um período não inferior a 7 dias
após o regresso ao país de origem.

O benefício será o indicado na Secção 2 da Tabela de Garantias por cada pessoa obrigada a ficar em Quarentena. 

Secção 3 - Quarentena em consequência de diagnóstico positivo no Estrangeiro 

Se uma Pessoa Segura for diagnosticada, no decorrer de uma Viagem de Negócios ao estrangeiro, com uma Doença 
Infeciosa Específica, pela primeira vez, por um Médico habilitado para o efeito e, em consequência não possa 
regressar ao país de origem na data prevista, a Companhia pagará o valor previsto na secção 3 da Tabela de 
Coberturas, a partir do dia seguinte à data originalmente prevista para o regresso da Pessoa Segura e até aos limites 
estabelecidos na mesma. 

Esta cobertura não é cumulativa com a prevista na Secção 1 da referida Tabela de Coberturas. 

Secção 4 – Repatriamento por iniciativa governamental 

Se o governo do país de residência da Pessoa Segura decidir repatriar civis para o seu país de origem em 
consequência de um surto de uma Doença Infeciosa Especifica, então a Companhia indemnizará à Pessoa Segura 
as despesas incorridas com o repatriamento até ao limite constante na secção 4 da Tabela de Coberturas,  

Exclusões 

Para efeitos da presente extensão de cobertura, aplicar-se-ão as seguintes exclusões, adicionalmente às previstas 
nas Condições Gerais e Particulares da apólice, pelo que não estarão garantidos os sinistros: 

1. Que direta ou indiretamente resultem de uma condição médica pré-existente, salvo se a Companhia tenha
dado o seu acordo prévio e escrito, para incluir as mesmas nos termos do contrato;

2. De Pessoas Seguras já em tratamento hospitalar para o Covid-19 ou outra Doença Infeciosa Especifica à
data de início da viagem.

3. Caso a Pessoa Segura tenha contraído uma Doença Infeciosa Especifica deliberadamente ou em
resultado de uma atitude negligente ou temerária.

4. Decorrentes de ação ilegal ou criminosa cometida pela Pessoa Segura;
5. Em resultado de Guerra, Terrorismo, Insurreição, Rebelião ou Comoção Civil;
6. Nenhuma indemnização será paga para viagens de lazer (com exceção da Secção 4).


