الطالب الدوليون يف كندا
تأمني السفر
أثناء الدراسة يف كندا ،قد ال تتوفر لك فرصة التمتع بخطط الحكومة للرعاية الصحية .ونحن
نعلم أن تكاليف الرعاية الصحية قد تكون باهظة إذا مل تكن لديك تغطية من خالل إحدى خطط
التأمني الصحي التابعة للحكومة الكندية .إن بوليصة تأمني السفر الخاصة بالطالب الدوليني
الدارسني يف كندا ميكنها مساعدتك عىل التمتع بالحامية والحفاظ عىل أموالك.
مثالية للطالب الدوليني الدارسني يف كندا ،الذين ينطبق عليهم النقاط التالية:
• مسجل بدوام كامل يف املدارس أو الكليات أو الجامعات أو املؤسسات التعليمية املعتمدة املوجودة يف كندا

أقىص مبلغ تغطية

الخيار القيايس

مبلغ التأمني

 5ماليني دوالر كندي

مضم ًنا يف الحد األقىص اإلجاميل:
مستشفى الطوارئ

حتى مبلغ التأمني

رعاية طبية طارئة

حتى مبلغ التأمني

تشمل:

	•طبيب/جراح/طبيب تخدير/ممرض معتمد
	•تشخيصات/فحوص مختربية وفحص باألشعة السينية

• مقيم مؤقت يف كندا دون أي تغطية حكومية للرعاية الصحية

	•إسعاف متضمن سيارة أجرة يف حالة الطوارئ

• أكمل دراسته ويقيض بعدها يف كندا وقتًا يصل حتى عام للعمل يف مجال دراسته

	•تأجري املعدات أو األجهزة الطبية

• يود الحصول عىل تغطية مشمولة يف بوليصة تأمينه من أجل زوجته واملقيمني معه ممن يعول

الخدمات املهنية

املزايا والفوائد

	•معالج يدوي؛ مجرب عظام؛ طبيب أرجل /اختصايص أقدام؛
أخصايئ عالج بالطبيعة؛ أخصايئ عالج بالوخز؛ معالج طبيعي
مجازون قانونًا

• حل متكامل ميسور يف آن واحد للرعاية يف املستشفيات ،والرعاية الطبية والرعاية الصحية املمتدة
• تتوفر التغطية للحاالت املوجودة مسبقًا مشمولة يف الخيار القيايس للحاالت املوجودة مسبقًا واملستقرة ألكرث من  90يو ًما
• تتم تغطية التكاليف املتكبدة خارج كندا رشيطة قضاء معظم فرتة التغطية يف كندا
• الرحالت إىل الواليات املتحدة محدودة بـ  30يو ًما لكل فرتة تغطية
تواصل معي للتعرف عىل التفاصيل والحصول عىل سع ر:

حتى  600دوالر لكل مامرس /فرتة  12شه ًرا
)دوالر كندي(

تشمل:

األدوية أو العقاقري العالجية

كمية تكفي حتى  30يو ًما

إعانة أمومة

حتى  1000دوالر لكل فرتة  12شه ًرا دوالر كندي

فحص العني

1مرة لكل  12شهر

الفحص البدين

لكل فرتة  12شه ًرا حتى  250دوالر كندي

النقل يف حاالت الطوارئ/اإلرجاع للمنزل

حتى مبلغ التأمني

نقل أفراد العائلة أو األصدقاء

حتى  5آالف دوالر كندي

إصابات األسنان بسبب الحوادث

حتى  5آالف دوالر كندي

إصابات األسنان يف حاالت الطوارئ

حتى  600دوالر كندي

رضس العقل

حتى  100دوالر كندي لكل رضس

إعادة املتوىف

حتى  15ألف دوالر كندي

الوفاة وبرت األطراف بسبب حادث
تشمل التعرض واالختفاء

حتى  15ألف دوالر كندي

خدمات تعليمية

ت 20دوال ًرا/ساعة حتى  500دوالر كندي

الخيارات القياسية للحاالت املوجودة مسبقًا واملستقرة ألكرث من  90يو ًما
الخيار القيايس للميزة باإلضافة إىل:
الحاالت املوجودة مسبقاً

A031FS-0720-ARA

ال يغطي تأمني السفر كل يشء .لالطالع عىل كامل الرشوط والبنود والقيود واالستثناءات ،يرجى مراجعة البوليصة .تأمني السفر تغطيه رشكة التأمني العام  ،CUMISأحد أعضاء مجموعة رشكات  Co-operatorsوتديرها
رشكة  ،Allianz Global Assistanceوهو اسم تجاري مسجل لصالح رشكة .AZGA Service Canada Inc

مغطاة إذا كانت مستقرة لفرتة  90يوم

