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MORT PER ACCIDENT (immediata o dins d'un any a partir accident) 15.000,00 € 60.000,00 € 15.000,00 €

MORT PER ACCIDENT EN TRANSPORT PÚBLIC 50.000,00 € 60.000,00 € NO COBERT

INCAPACITAT PERMANENT ABSOLUTA O PARCIAL per accident                               
(immediata o dins d'un any a partir accident)

15.000,00 € 60.000,00 € 15.000,00 €

INVALIDESA PER ACCIDENT EN TRANSPORT PÚBLIC 50.000,00 € 60.000,00 € NO COBERT

DESPESES MÈDIQUES AL ESTRANGER

1 Reembossament de les despeses efectives sense franquícia

1' inclòs prova PCR a l'assegurat en cas de donar positiu algun acompanyant

2 Pagament de costos en cas d'hospitalització

IMPREVISTOS DE VIATGE

1 Despeses d'anul·lació de viatge* 

1' Noves causes: - el Covid19 tindrà la condició de malaltia greu

- efectes secundaris de la vacuna que imposibiliti viatjar a la data prevista

- degut a quarentena a causa del Covid19 amb resultats PCR i certificat mèdic

2 Reembossament de vacances no gaudides Espanya 600 €/Europa 1.500 €/Resta mon 3.000 € Espanya 600 €/Europa 1.500 €/Resta mon 3.000 € Fins a 600€

Pèrdua serveis contractats i no gaudits com a consequència de quarentena Covid19 fins a 150€ fins a 150€ fins a 150€ 

Les pandemies no seràn causa d'exclusiò no seràn causa d'exclusiò no seràn causa d'exclusiò

3 Demora o cancel·lació de vol 300 € (50 € per cada 6 hores) 300 € (50 € per cada 6 hores) NO COBERT

4 Extensió viatge obligada 300 € (50 € / dia) 300 € (50 € / dia) NO COBERT

5 Pèrdua de connexions Fins a 180 € (30 € cada 6 hores) Fins a 180 € (30 € cada 6 hores) NO COBERT

6 Sortida vol alternatiu Fins a 180 € (30 € cada 6 hores) Fins a 180 € (30 € cada 6 hores) NO COBERT

7 Canvi Hotel / apartament Fins a 180 € (30 € / dia) Fins a 180 € (30 € / dia) NO COBERT

8 Demora en l’entrega de l’equipatge (temps superior a 24 hores) Fins a 120 € Fins a 120 € NO COBERT

9 Bestreta d'efectiu Fins a 3.000 € Fins a 3.000 € NO COBERT

10 Pèrdua, danys, robo o destrucció de l'equipatge Espanya 600 €/Europa 900 €/Resta món 1.200 € Espanya 900 €/Europa 1.200 €/Resta món 1.500 € NO COBERT

11 Búsqueda, localització i enviament d'equipatges extraviats costos efectius costos efectius NO COBERT

12 Enviament d'objectes oblidats o robats durant el viatge Fins a 120 € Fins a 120 € NO COBERT

ROBATORI O PERDUA DE TARGES BANCARIES I DOCUMENTS D'IDENTITAT

1 Robo o pèrdua de targes bancaries servei anul·lació (ARAG) servei anul·lació (ARAG) Servei ARAG

2 Robo o pèrdua de claus o documents d'identitat documents 200 € / claus 120 € documents 200 € / claus 120 € documents 200 € / claus 120 €

3 Obertura i reparació de cofres i caixes de seguretat Fins 250 € Fins 250 € Fins 250 €

DEFENSA DE LA RESPONSABILITAT PENAL Fins a 3.000 € Fins a 3.000 € NO COBERT

INFORMACIÓ LEGAL A L'ESTRANGER Serveis Arag Serveis Arag NO COBERT

RECLAMACIÓ DANYS I RECLAMACIÓ EN CONTRACTES DE COMPRA A L'ESTRANGER Fins a 3.000 € Fins a 3.000 € NO COBERT

RECERCA I RESCAT Fins a 3.000 € Fins a 3.000 € Fins a 3.000 €

Espanya 600 €/Europa 1.200 €/Resta mon 2.000 € Espanya 1.200 €/Europa 2.000 €/Resta mon 4.000 €

2'

600,00 €

ASSISTÈNCIA EN VIATGES ONLINE

Espanya 2.000 € / odontologia 250 €

Europa 100.000 € / odontologia 250 €

Resta món 150.000 € / odontologia 250 €

Espanya 2.000 €/odontologia 250 €

Espanya 5.000 € / odontologia 250 €

Europa 250.000 € / odontologia 250 €

Resta món 250.000 € / odontologia 250 €
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ASSISTÈNCIA EN VIATGES ONLINE

RESPONSABILITAT CIVIL PRIVADA FORA DEL PAIS D'ORIGEN 50.000,00 € 60.000,00 € en el país fins a 50.000 €

ASSISTÈNCIA INFORMATIVA I AJUDA 

1 Servei d'informació sobre visats Informació i serveis Informació i serveis NO COBERT

2 Servei d'informació sobre vacunes Informació i serveis Informació i serveis NO COBERT

2'
inclòs informació relativa al Covid19 (estat fronteres i lliure circulació, requisits entrada país 

destí i sortida país d'orígen, etc…)
Informació i serveis Informació i serveis NO COBERT

3 Enviament de missatges Serveis Arag Serveis Arag NO COBERT

4 Servei d'intèrpret inclòs inclòs NO COBERT

5 Enviament de conductor professional NO COBERT NO COBERT costos efectius

ASSISTÈNCIA A LES PERSONES

1 Transport sanitari urgent costos efectius costos efectius costos efectius

2 Repatriació al domicili de l'assegurat costos efectius costos efectius costos efectius

3 Retorn del cònjuge i els fills acompanyants en cas de repatriació de l'assegurat costos efectius costos efectius costos efectius

3'
Retorn anticipat de l'assegurat en cas d'avís de tancament fronteres o declaració estat 

emergencia país d'origen o de destí

avió (clase turista o tren (1ª classe) si no es 

pot canviar per retorn inicialment contractat

avió (clase turista o tren (1ª classe) si no es 

pot canviar per retorn inicialment contractat

avió (clase turista o tren (1ª classe) si no es 

pot canviar per retorn inicialment contractat

4 Repatriació en cas de mort costos efectius costos efectius costos efectius

5 Acompanyament del difunt

bitllet d'anada i tornada d'un familiar

pagament de les despeses d'allotjament

Espanya (50€/ max. 10 dies)/

resta (100€/dia màx. 10 dies)

bitllet d'anada i tornada d'un familiar

pagament de les despeses d'allotjament

Espanya (50€/ max. 10 dies)/

resta (100€/dia màx. 10 dies)

NO COBERT

6 Retorn anticipat de l'assegurat en cas de mort o hospitalització d'un familiar costos efectius costos efectius costos efectius

7 Retorn anticipat de l'assegurat en cas de danys greus i notoris a la seva vivenda costos efectius costos efectius costos efectius

8 Presència d'acompanyants junt a l'assegurat hospitalitzat

bitllet d'anada i tornada d'un familiar

pagament de les despeses d'allotjament

Espanya (50€/ max. 10 dies)/

resta (100€/dia màx. 10 dies)

bitllet d'anada i tornada d'un familiar

pagament de les despeses d'allotjament

Espanya (50€/ max. 10 dies)/

resta (100€/dia màx. 10 dies)

Desplaçament familiar per acompanyament 

menor: 500€

8' Convalescència en hotel  (inclòs consequència quarantena mèdica) (100€ x 10 dies) fins 1.000€ (100€ x 10 dies) fins 1.000€ (100€ x 10 dies) fins 1.000€

9 Ajuda a familiars al domicili de l'assegurat hospitalitzat Fins a 120 € Fins a 120 € Fins a 120 €

10 Enviament de medicaments imprescindibles no disponibles in situ totalitat del cost totalitat del cost NO COBERT

11 Pagament dels costos de prolongació de l'estància de l'assegurat per malaltia  i/o accident 100 €/dia max. 10 dies máx. 1.000 € 100 €/dia max. 10 dies máx. 1.000 € 100 €/dia max. 10 dies máx. 1.000 €

ASSISTÈNCIA A LES MASCOTES

1 Assistència veterinària en cas d'accident NO COBERT NO COBERT 1.500 € (franquicia 100 €)

2 Despeses de sacrifici necessari en cas d'accident NO COBERT NO COBERT 1.000 € (franquicia 100 €)

3 Despeses de trasllat o repatriació de la mascota i amo NO COBERT NO COBERT 1.200,00 €

4 Despeses de publicitat en cas de pèrdua NO COBERT NO COBERT 300,00 €

5 Despeses d'hostalatge de la mascota en cas de localització després de pèrdua NO COBERT NO COBERT 75 €/dia max. 10 dies máx. 750 €

6 Prolongació de l'estança de l'assegurat en cas de pèrdua de la mascota NO COBERT NO COBERT 75 €/dia max. 10 dies máx. 750 €

7 Prolongació de l'estança en cas d'accident greu de la mascota NO COBERT NO COBERT 150,00 €

8 Despeses estança de la mascota en residencia per hospitalització de l'assegurat NO COBERT NO COBERT 75 €/dia max. 10 dies máx. 750 €

9 Despeses de reposició de la documentació en cas de robo o pèrdua de la mascota NO COBERT NO COBERT 150,00 €

* despeses d'anul·lació de Viatge (OPCIONAL) a contractar màxim 7 dies posteriors compra viatge

Telèfon: 93.892.16.50 Nº Reg. DGS J-1293

info@dracma.cat  Add me on Linkedin

www.dracma.cat Segueix-nos a Instagram: sbt_secure_business_travel
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