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CUSTOS DE ATENDIMENTO NO EXTERIOR
Qual o custo médio de um atendimento no exterior ?
Muitos brasileiros acabam tendo que assumir
custos durante sua viagem pela falta de ter
um produto de seguro viagem.
Com
base
em nossa experiência de
atendimento internacional vamos dar uma
dimensão dos custos nos dois destinos mais
visitados pelos Brasileiros:

Serviço:

ESTADOS UNIDOS

EUROPA

Atendimento médico, hospitalar simples:

USD 7.000

€ 2.000

Cirurgias e atendimentos mais complexos:

USD 30.000

€ 25.000

Repatriação Sanitária mais complexa:

USD 30.000

€ 25.000

Repatriação por morte:

USD 7.000

€ 7.000

Atendimento Home Care:

USD 400

€ 350

Dentista:

USD 200

€ 200

Quais as dicas para se comprar um seguro de viagem ?
Para a contratação de um SEGURO VIAGEM INTERNACIONAL, fazemos as
recomendações:
1 – Procure sempre um profissional, corretor ou agente de viagem para adquirir
seu seguro viagem internacional
2 - Informe o que pretende fazer no exterior, desde passeios até escalar uma
montanha. Isso é importante para definir qual o seguro viagem ideal para você.
3 - Antes de assinar o contrato do seguro viagem internacional, leia
atentamente os termos e condições, esclareça suas dúvidas e veja os itens
inclusos na cobertura para não ter dor de cabeça futuramente.

4 - Se pretende alugar um carro, informe-se sobre o seguro do veículo e a
cobertura para danos a terceiros. Certifique-se que sua habilitação atende as
leis daquele país.
5 – Os planos de seguro viagem internacional são bem flexíveis com
coberturas médicas que variam de USD 10.000 a USD 275.000 então viaje
sempre com a melhor cobertura pois a medicina no exterior é bem cara
principalmente dos Estados Unidos da América.

Ficamos a sua inteira disposição para novas informações

Tenha uma excelente viagem

Global Travel Assistance
Nosso negócio é cuidar de pessoas

