Estudantes
Internacionais no Canadá

Seguro de Viagem
Enquanto estuda no Canadá, os planos de cuidados de saúde do
governo podem não ser acessíveis para você. E nós sabemos que
cuidados de saúde podem custar caro se você não estiver coberto
com um plano de seguro de saúde do governo canadense. Uma
apólice de Seguro de Viagem para Estudantes Internacionais no
Canadá pode ajudá-lo a proteger a si e às suas finanças.
Ideal para estudantes internacionais no Canadá que:
• Estão matriculados, tempo integral, em escola, colégio, universidade
ou instituição educacional credenciada canadense
• São residentes temporários no Canadá, sem cobertura de saúde do
governo canadense

Opção Standard

Valor máximo coberto

Valor assegurado

$ 5 milhões (CAD)
Incluídos no máximo total:

Emergência Hospitalar

até o valor assegurado

Emergência Médica

até o valor assegurado

Incluem:
• Médico/Cirurgião/Anestesista/Enfermeira/
• Análises/testes diagnósticos e exames de Raio X
• Ambulância, incluindo taxi de emergência
• Aluguel de equipamentos ou aparelhos médicos

Serviços Profissionais
Incluem:
• quiroprático licenciado, osteopata, quiropodista,
naturopata, acupunturista, fisioterapeuta

até $600 por profissional/ período de
12 meses (CAD)

Remédios ou Medicações

suprimento máximo de 30 dias

• Completaram seus estudos mas continuam no Canadá por um
período de até um ano para trabalhar na área de seus estudos

Benefício de Maternidade

até $1.000 por período de 12 meses
(CAD)

• Gostariam de incluir o/a esposo/a e dependentes que moram consigo
na apólice

Exame Oftalmológico

1 por período de 12 meses (CAD)

Exame Físico

1 por período de 12 meses até no
máximo $250 (CAD)

Transporte de Emergência/ Retorno à Casa

até o valor assegurado

Transporte de Parente ou amigo

até $5.000 (CAD)

Acidente Odontológico

até $5.000 (CAD)

Emergências Odontológicas

até $600 (CAD)

• Cobertura de doenças pré-existentes é disponível com a Opção
Standard + pré-existente estável há 90 dias

Dente do Siso

até $100 por dente (CAD)

• Custos ocorridos fora do Canadá são cobertos contanto que a maioria
do período da cobertura seja passado no Canadá

Regresso do Corpo

até $15.000 (CAD)

Morte Acidental e Mutilação

até $15.000 (CAD)

Características e benefícios
• Solução multifuncional acessível de seguro hospitalar, médico e de
cuidados de saúde adicionais

•

inclue Exposição a Intempéries e Desaparecimento

• Viagens para os Estados Unidos são limitadas a 30 dias por período
coberto

Serviços de Formação

Entre em contato comigo para detalhes e orçamento:

Benefícios da opçãp Standard mais:

$20/hora até $500 (CAD)

Opção Standard + pré-existente estável há 90 dias

Condições pré-existentes

A031FS-0720-PT

O seguro de viagem não cobre tudo. Para ver os termos completos, condições, limitações e exclusões, favor consultarapólice. O seguro de
saúde é assumido pela CUMIS General Insurance Company, membro do grupo de companhias Co-operators e administrado pela Allianz
Global Assistance, que é uma empresa registrada com o nome AZGA Service Canada Inc.

cobertas se estáveis há 90 dias

