SEGURO DE VIAGEM DE CARTÕES DE CRÉDITO WIZINK
CONDIÇÕES PARTICULARES DO SEGURO DE GRUPO NÃO CONTRIBUTIVO
APÓLICES Nº 2020187 / 2020188 (Versão 01.2020)
TOMADOR: WiZink Bank, S.A.U – Sucursal em Portugal. Avenida da Liberdade nº 131, 1º Piso, 1250-140 Lisboa
SEGURADOR: AIG Europe S.A. – Sucursal em Portugal, Av. da Liberdade 131, 3º Piso, 1250-140 Lisboa
VIGÊNCIA DA APÓLICE: De 1 de Abril de 2020 a 31 de Março de 2021
TIPO DE CARTÃO CONTRATADO: Cartão de Crédito Wizink Travel, Rewards, Gold ou Flex.
GARANTIAS E CAPITAIS SEGUROS:


Acidente em viagem/voo

250.000 €



Despesas médicas

25.000 €



Para os Filhos Menores entre os 14 e os 23 anos, os Capitais Seguros são os seguintes:



o

Perda de vida

1.500 €

o

Perda de ambos os braços ou ambas as pernas

1.500 €

o

Perda total de um braço e de uma perna

1.500 €

o

Perda total da visão dos dois olhos

1.500 €

o

Perda de um braço ou de uma perna e da visão total de um olho

1.500 €

Perda de Bagagem

1.000 € agregado para o conjunto de pessoas em viagem, até ao limite

máximo de 100€ por bem seguro.


Atraso de Bagagem



Atraso / cancelamento de voo 500 € total por atraso para o conjunto de pessoas em viagem



Responsabilidade Civil

300 € total agregado para o conjunto de pessoas em viagem

150.000 € por Pessoa Segura

CONDIÇÕES:
Para que possa também ser considerada uma Viagem Segura, mais de 50% das despesas totais da viagem e do
alojamento realizadas pelo Titular do Cartão referentes a ele mesmo e a outras pessoas que o acompanhem e que
estejam cobertas pela presente apólice, deverão ter sido pagas com o Cartão de Crédito WiZink Travel, Rewards,
Gold ou Flex do Titular do Cartão
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FRANQUIAS:
Não há lugar há aplicação de quaisquer franquias, salvo na cobertura de atraso de bagagem, a qual só é aplicável
em atraso superiores a 4 (quatro) horas (franquia temporal).
Política de Privacidade
A AIG Europe S.A., Sucursal em Portugal, está determinada em proteger a privacidade dos seus clientes,
reclamantes e de qualquer outra pessoa.

Os Dados Pessoais são todas as informações que identificam e dizem respeito à sua pessoa ou a outra pessoa
(como por exemplo pessoas pelas quais seja responsável).
A fim de podermos fornecer os nossos produtos e serviços e gerir a nossa atividade, nós (AIG) iremos recolher,
utilizar e divulgar os seus Dados Pessoais. Fazemo-lo para diversas finalidades, incluindo para tomar decisões
automatizadas e não automatizadas (incluindo definir perfis) sobre se devemos prestar serviços de seguros,
assistência ou outros serviços, para responder aos seus pedidos e para processar reclamações. Poderemos
também utilizar os seus Dados Pessoais para detetar, investigar ou prevenir condutas criminosas (incluindo fraude,
branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo). Para este efeito, poderemos partilhar os seus Dados
Pessoais com os nossos afiliados, prestadores de serviços e outros terceiros. Os seus Dados Pessoais poderão
ser transferidos para fora do país em que se encontra localizado, incluindo para países fora do Espaço Económico
Europeu. Enquanto titular de dados, dispõe de alguns direitos no que diz respeito aos seus Dados Pessoais.
Para o exercício dos seus direitos em matéria de proteção de dados deverá contactar-nos por correio electrónico
para protecaodedados.pt@aig.com ou por correio para Avenida da Liberdade nº 131 - 3º, 1250-140 Lisboa.
Encontrará mais informações sobre os seus direitos e a forma como recolhemos, utilizamos e divulgamos os seus
Dados Pessoais na versão integral da nossa Política de Privacidade em: http://www.aig.com.pt/politica-deprivacidade ou solicite uma cópia, por escrito, para Data Protection Officer, AIG Europe S.A., Sucursal em Portugal,
Avenida da Liberdade nº 131 - 3º, 1250-140 Lisboa ou por correio eletrónico para: protecaodedados.pt@aig.com.

Lisboa, 1 de Abril de 2020.

O TOMADOR DO SEGURO

O SEGURADOR
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