Resumo da cobertura
Plano Ouro para alunos estrangeiros
Benefícios

Detalhes da cobertura

Quantia máxima segurada

$2.000.000

Tipo de cobertura

Emergência

Despesas médicas qualificadas

□ Tratamento de emergência para casos de doença ou ferimento como paciente
internado ou não internado
□ Serviços de médico, cirurgião, anestesista, enfermeira
□ Serviços de radiografia e laboratório
□ Aluguel de aparelhos médicos

Serviços de ambulância e transporte de
emergência

□ Até $10.000 por solicitação de reembolso para uma ambulância licenciada de
transporte terrestre
□ Táxi em vez de ambulância até $100 por solicitação de reembolso
□ Transporte aéreo de emergência até $250.000
□ Retorno para casa para tratamento médico até $250.000

Maternidade

□ Até $10.000 para complicações; a gravidez deverá ter começado durante a
vigência do seguro.
□ Um aborto induzido por período de apólice.

Medicamento com prescrição médica

Limitado a um suprimento para 30 dias

Serviços de paramédico

Serviços de fisioterapeuta, osteopata, quiropracia, quiropodólogo, podólogo ou
massoterapeuta até $500 por profissão listada

Cuidado psiquiátrico ou disfunções
mentais e emocionais

□ Até $500 para consultas de paciente não internado a um psiquiatra ou
psicólogo
□ Até $10.000 para hospitalização psiquiátrica

Orientação em casos de trauma

Seis sessões

Serviços odontológicos

□ Até $4.000 por acidente
□ Até $600 por dor de dente (inclui dentes do siso afetados)

Exame médico anual

Um exame médico anual por 12 meses (pelo menos 10 meses devem ser
adquiridos)

Exame oftalmológico

Um exame por período de 12 meses até $100

Transporte para a família

Até $5.000 para uma única viagem de ida e volta em classe econômica e até
$1.500 para os custos incorridos após a chegada, se o segurado estiver
hospitalizado

Preparação e retorno do corpo

Até $10.000 para preparar e transportar o corpo ou para a cremação ou enterro
no local do falecimento

Morte acidental e perda de membros

□ Acidente em voo aéreo/companhia aérea comum: $100.000
□ Acidente em 24 horas: $15.000

Principais características
Qualificação

Os alunos estrangeiros, pais, guardiões, professores, acompanhantes, cônjuges
e filhos dependentes; devem ter menos de 65 anos de idade.

Viagem fora do Canadá

As viagens internacionais são válidas, contanto que a maior parte do tempo que
gozar da apólice seja dispensada no Canadá. O país natal fica excluído a
menos que seja uma viagem patrocinada pela escola, e cobertura nos Estados
Unidos é limitado a 30 dias.

Condições pré-existentes

Cobertura para emergências inesperadas se estiver estável por 90 dias antes
do início da apólice.

Este documento é apenas um resumo e não inclui todos os benefícios, limitações, exclusões ou condições da cobertura. A redação da apólice
é a única descrição legalmente vinculada da cobertura. Consulte a redação da apólice para obter mais detalhes.
Para obter mais informações, entre em contato com a Ingle International pelo telefone 1.888.386.8888, pelo e-mail helpline@studyinsured.com
ou acesse o site www.studyinsured.com.

