
RESUMO DE COBERTURAS E LIMITES MÁXIMOS DE INDENIZAÇÃO

TODOS OS PROGRAMAS DA LEPLAN TÊM INCLUÍDO UM SEGURO DE VIAGEM

Para uma viagem inesquecível, escolha viajar com total segurança
Seguros de viagem especial LePlan

Seguros planificados pela
Esta informação não tem validade contratual e não substitui as condições gerais e particulares dos produtos. A apólice encontra-se em poder da INTERMUNDIAL Corretora de SEGUROS,
com sede social na Avenida da Liberdade, nº 69 – 5º A, 1269-046 Lisboa, NIPC 980423430. Inscrita no R.D.G.S e no Instituto de Segurosde Portugal com o nº J-154, e com seguro de R.C. e
de caução celebrados em conformidade com a lei 26/06 (mediação de seguros e reasseguros privados). Inscrita no R.M. de Madrid, folha M 180.298, secção 8ª, livro 0, pagina 149, tomo
11.482.

ASSISTÊNCIA

1. Assistência médica e sanitária 3.500 €

2. Despesas odontológicas  60 €

3. Despesas médicas para doenças pré-existentes até estabilização Incluido

4. Repatriação ou transporte sanitário do Segurado devido a uma doença pré-existente Ilimitado

5. Repatriação ou transporte sanitário de feridos ou doentes Ilimitado

6. Repatriação ou transporte do segurado falecido Ilimitado

7. Deslocação de um familiar em caso de hospitalização superior a 3 dias  Ilimitado

8. Despesas de hospitalização do familiar deslocado 3.000 €

9. Despesas de estadia do familiar deslocado no estrangeiro (40 €/dia)  400 € 

10. Regresso antecipado por falecimento de um familiar  Incluido

11. Serviço funerário Incluido

BAGAGENS

12. Roubo e danos materiais na bagagem  300 €

RESPONSABILIDADE CIVIL

13. Responsabilidade civil privada 6.000 €

Opcional Básico

Opcional Básico

EUROPA Até 34 días 32,00€

PREÇOS POR PESSOA

GARANTÍAS DE ASSISTÊNCIA

1. Assistência médica e sanitária 15.000 €

2. Despesas odontológicas 75 €

3. Despesas médicas para doenças pré-existentes até estabilização Incluido

4. Repatriação ou transporte sanitário de feridos ou doentes Ilimitado

5. Repatriação ou transporte do segurado falecido Ilimitado

6. Repatriação ou transporte de acompanhantes Ilimitado

7. Repatriação ou transporte sanitário do Segurado devido a uma doença pré-existente Ilimitado

8. Deslocação de um familiar em caso de hospitalização superior a 3 dias Ilimitado

9. Despesas de estadia do familiar deslocado no estrangeiro 1.000 €

10. Despesas de hospitalização do familiar deslocado 3.000 €

11. Prolongamento de Estadia em Hotel por prescrição médica 1.000 €

12. Regresso antecipado por falecimento de um familiar Incluido

13. Regresso antecipado por hospitalização de um familiar Incluido

14. Regresso antecipado por sinistro grave em lar ou local profesional do segurado Incluido

15. Serviço funerário 3.000 €

GARANTÍAS DE BAGAGENS

16. Atraso na entrega da bagagem despachada 100 €

17. Roubo e danos materiais à bagagem 750 €

GARANTÍAS DE CANCELAMENTO DE VIAGEM

18. Cancelamento de viagem 2.000 €

GARANTÍAS DE ATRASOS E PERDAS DE SERVIÇOS

19. Atraso da viagem na saída do meio de transporte 150 €

20. Perda de ligações por atraso do meio de transporte 200 €

21. Extensão obrigatória da viagem 150 €

22. Reembolso de dias não gozadas 750 €

23. Acesso a salas VIP por atraso de mais de 6 horas 50 €

ACIDENTES

24. Acidentes pessoais meio transporte 15.000 €

RESPONSABILIDADE CIVIL

25. Responsabilidade civil privada 60.000 €

O PREÇO DA VIAGEM NÃO INCLUI
Vistos, bagageiros, gorjetas, taxas aéreas, e/ou 
taxas governamentais locais de entrada e saída 
que devam ser pagas diretamente pelo passageiro 
em aeroportos e fronteiras, as excursões que não 
aparecem como incluídas no itinerário de cada 
viagem, certificados de vacinação, “extras” como 
cafés, vinhos, licores, águas minerais, regimes 
alimentares especiais - nem sequer no caso de 
pensão completa ou meia pensão (salvo quando 
expressamente acordado no contrato), lavanda-
ria e engomadoria, serviços de hotel opcionais e, 
em geral, qualquer outro serviço que não figure 
expressamente no parágrafo “a viagem inclui” ou 
que não esteja especificamente detalhado no pro-
grama/oferta, no contrato ou na documentação 
que se entrega ao consumidor ao subscrevê-lo.

DOCUMENTAÇÃO DO VIAJANTE
Todos os passageiros sem exceção (crianças in-
cluídas) deverão levar a documentação pessoal e 
familiar correspondente em dia, seja o passaporte 
ou BI conforme as leis do país ou países que se visi-
tem. Os menores que viajem sem a companhia dos 
seus pais, além do passaporte ou BI, devem ainda 
levar uma autorização parental. Será por conta dos 
mesmos a obtenção de vistos, certificados de vaci-
nação ou qualquer outro tipo de documentação. 
Caso seja recusada por alguma autoridade a con-
cessão de vistos ou negada a entrada no país por 
carecer dos requisitos exigidos, a agência organi-
zadora declina toda a responsabilidade, sendo por 
conta do consumidor qualquer gasto que se origi-
ne. Em caso de extravio da documentação de via-
gem por parte do cliente que ocasione perdas de 
serviços, a LePlan não assumirá os custos gerados 
por uma nova reserva e/ ou emissão da mesma.

ALOJAMENTO
A Agência organizadora não se responsabiliza se, 
como consequência da realização de algum even-
to especial, tenha de alterar a categoria do hotel, 
obrigada pelas autoridades dos respetivos países, 
reembolsando a diferença. No caso do regime de 
alojamento e pequeno almoço incluído no preço 
da viagem, este será o continental (salvo outras es-
pecificações). Em certos casos e devido à hora pre-
matura de um transfer ao aeroporto ou vice-versa, 
há a possibilidade de não poder utilizar o serviço 
de pequeno almoço, almoço ou jantar no dia do 
referido transfer, o que dará direito a reembolso.
•  Tarifas Hoteleiras: os quartos contratados para

este folheto são do tipo standard, salvo espe-
cificação em contrário e baseiam-se na deno-
minação facilitada pelos estabelecimentos. No
caso de se confirmar um quarto diferente ao
publicado, o preço poderá variar. Os suple-
mentos de hotéis (noites adicionais, por datas
de estadia, por dias de semana) aplicam-se ao
período de estadia que coincide com as datas
indicadas e não se regem pela data de saída.
 Regra geral os estabelecimentos exigem ves-
tuário formal para o serviço de jantar.
 Durante certos períodos do ano como festivida-
des e eventos especiais, os hotéis podem exigir
um minimo de estada, assim como a obrigato-
riedade de contratar Jantares Especiais ou de
Gala. Ditos suplementos serão comunicados ao 
cliente no momento da confirmação da reserva.

•  Taxas: em determinados destinos e por ordem
governamental os hotéis podem exigir o paga-
mento de taxas que o cliente deverá pagar no
destino.

•  Tipos de quartos: os quartos dispõem, por nor-
ma, de uma ou duas camas independentemen-
te do número de passageiros que os ocupem.
Em alguns destinos o número de quartos com
cama de casal nos hotéis é muito limitado. Su-
gerimos que que indique esta opção claramente 
ao solicitar a sua reserva. Os quartos triplos ou
quádruplos entendem-se como quartos duplos
onde se permite a acomodação de uma 3ª ou
4ª pessoa, utilizando as camas existentes ou co-
locando camas extra.

•  Horários: no destino Disney o horário de acesso
aos quartos é às 15h e o horário de saída às 11h.

•  Noites Grátis: nas promoções especiais promo-
vidas pelos hotéis em que se ofereçam noites
grátis, entende-se que estas serão utilizadas du-
rante a viagem contratada e não estão sujeitas
a reembolso algum caso não se utilizem. Para
a obtenção destas noites grátis requere-se um
um minímo de noites consecutivas que variará
dependendo do hotel e do período.

•  Cartões de Crédito: os hotéis podem solicitar o
seu cartão de crédito como autorização acre-
ditável. Recordamos que deve liquidar os seus
gastos extra aquando da saída do hotel. A Le-
Plan declina toda a responsabilidade sobre este 
tipo de gastos.

EXCURSÕES
Entende-se que as visitas e excursões que se in-
cluam consistam de um percurso panorâmico com 
eventuais paragens estratégicas em pontos de in-
teresse, em serviço regular. Em visitas e excursões 
nas quais se inclua alguma refeição, entende-se 
que não inclui bebidas nem cafés. As visitas estão 
sujeitas a ligeiras alterações devido à restauração 
de edifícios ou monumentos, restrições de trânsito 
ou razões operativas como condições climáticas 
desfavoráveis.

TRANSFERES
Entende-se que todos os transferes são em serviço 
regular, exceto se indicado o contrário.

TARIFAS AÉREAS / VOOS
As condições especiais das tarifas aéreas obri-
gam-nos a informar que o preço calculado pode 
ser alterado em função da disponibilidade de lu-
gares. No caso de que os voos internacionais ou 
domésticos sofram algum tipo de alteração no 
seu dia de operação ou horários, os itinerários 
podem ser alterados na sua ordem ou conteúdo. 
Em alguns casos, certos percursos aéreos serão 
realizados por uma companhia aérea que não fi-
gure nem no bilhete aéreo nem na confirmação 
da reserva devido ao uso de códigos partilhados 
e alianças que existem entre companhias aéreas, 
sobre as quais não nos responsabilizamos. Reco-
mendamos consultar a própria companhia aérea 
sobre a franquia de bagagem permitida, uma vez 
que cada companhia tem as suas próprias regras 
a este respeito.

TRANSPORTE EM COMBOIO
Perante qualquer reclamação por alteração/can-
celamento nas condições de transporte contratado, 
prevalecerá a resposta dada para este efeito pelo 
fornecedor, sendo que a LePlan declina toda a res-
ponsabilidade nestes casos, não podendo oferecer 
crédito algum que não esteja expressamente au-
torizado, no seu valor concreto, pelo fornecedor.

TAXAS AÉREAS E DE AEROPORTO
•  Taxas aéreas: são impostos unificados e obri-

gatórios que devem ser incluídos no bilhete de
avião. Estes valores variam de acordo com a
data da viagem, o câmbio de moeda, as rotas
e as paragens que se efetuem. A quantia final
será comunicada no momento da emissão dos
bilhetes aéreos.

•  Taxas de aeroporto locais: são impostos de en-
trada e saída de cada país que não é possível
incluir nos bilhetes de avião.  O pagamento das 
mesmas realiza-se localmente pelo passageiro
em cada aeroporto.

•  Taxas de combustível: são taxas adicionais que
algumas companhias utilizam para regular a re-
percussão da constante flutuação do preço do
petróleo. Também devem incluir-se no bilhete
de avião e o seu valor final será informado ao
mesmo tempo que as taxas aéreas.

GASTOS DE CANCELAMENTO
Em qualquer momento o cliente ou consumidor 
pode desisitir dos serviços solicitados ou contrata-
dos, tendo direito à devolução das quantias que 
tiver pago, tanto se se trata do preço total como da 
sinalização prevista no seguinte parágrafo , mas 
deverá indemnizar a Agência pelos conceitos que 
a seguir se indicam:

a)  No caso de serviços soltos: o total dos custos
de gestão (mesmos que para Viagens Combi-
nadas) mais os gastos de anulação, se se pro-
duziram estes últimos.

b)  No caso de viagens combinadas e salvo que
a desistência se produza por causa de força
maior:

1) Os gastos de gestão:
 As despesas de gestão por reserva, alteração-
total (alteração de todos os nomes da reserva,
alteração de destino, alteração das duas datas
de viagem ou alteração do tipo de venda) e
cancelamento dos serviços solicitados aplicar-
se-ão em função do tempo que decorra desde
a criação da reserva segundo a seguinte ordem:
-  Até 72h depois da criação da reserva: SEM

GASTOS.
-  A partir de 72h e até 7 dias úteis desde a

criação da reserva: 20€
-  Mais de 7 dias úteis desde a criação da reser-

va: 50€
-  As reservas confirmadas entre 7 e 2 dias antes 

da data de início da viagem terão 24h para
cancelar sem gastos. Transcorrido dito prazo
aplicar-se-ão 50€ em conceito de gastos de
gestão.

2)  Os custos de anulação consistente em uma pe-
nalização 15% do total da viagem se a desis-
tência se produz com mais de 30 dias de ante-
cedência à data de início da viagem: 25% entre 
os dias 8 e 30, 75% entre os dias 3 e 7 e 100% 
dentro das quarenta e oito horas anteriores à
partida.
 Caso a sua viagem inclua serviços aéreos ou de 
comboio, uma vez que os bilhetes estejam emi-
tidos o cancelamento acarreta 100% do custo
dos mesmos.
 Todos os valores indicados anteriormente são
acumuláveis.
 Por não comparecer à hora prevista para a saí-
da, não terá direito à devolução das quantias
pagas, salvo acordo entre as partes noutro sen-
tido.
 Os programas de viagem recolhidos neste ca-
tálogo estão sujeitos às Condições Gerais do
contrato de viagens combinadas, salvo em ma-
téria de gastos de cancelamento que se regerão 
conforme o especificado no apartado anterior.
O seu agente de viagens tem cópia das ditas
Condições Gerais que lhe deven ser entregues
juntamente com o catálogo. Pedimos que as
leia atentamente e que as assine como prova
de conformidade. Pode também encontrar uma
cópia em
www.leplanilusoes.pt.
 Preços e descrições válidas salvo erro tipográ-
fico. As alterações ou erratas que se possam
publicar após a impressão deste catálogo apa-
recerão publicadas no nosso site:
www.leplanilusoes.pt.
 Agradecemos consulte o nosso catálogo online.

RESPONSABILIDADES
De acordo com as normas estabelecidas pela Co-
munidade Europeia, no caso de ocorrer alguma 
anomalia na viagem, deverá apresentar queixa 
durante a mesma. Os hotéis não aceitam recla-
mações uma vez abandonado o estabelecimento.
O preço da viagem combinada foi calculado com 
base nas taxas de câmbio, tarifas de transporte, 
custo de combustível e taxas e impostos aplicáveis 
na data de edição do programa/catálogo. Qual-
quer variação do preço dos elementos citados po-
derá dar lugar à revisão do preço final da viagem.
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NOTAS IMPORTANTES PARA A TUA VIAGEM


