Estudante
Características e Benefícios

TuGo
Seguro de Viagem
®

Este seguro fornece cobertura para as despesas médicas incorridas pelos alunos matriculados em uma escola no Canadá e por alunos
canadenses matriculados em uma escola fora do Canadá.
Principais Benefícios

Limite Máximo

Indenização Máxima

$2.000.000

Tratamento Médico
de Emergência

• Tratamento médico de emergência por enfermidade ou por ferimento, seja como paciente internado ou
paciente em ambulatório;
• Serviços de médicos, de cirurgiões, de anestesistas, de enfermeiros padrões;
• Até $15.000 por serviço particular de enfermeiro de plantão;
• Serviços de raios-X e de laboratório;
• Aluguel de aparelhos médicos.

Tratamento Médico não
Emergencial

Até $3.000.

Ambulância

Inclusive o resgate no mar e em montanhas. Despesas com taxi de até $125 em vez da ambulância.

Remédios com Receitas Médicas

Limite de abastecimento de 30 dias, de até $10.000.

Exame de Vista

Uma consulta pelo período de 12 meses.

Consulta Médica Anual

Até $150 por um exame ou uma consulta, e uma receita da "pílula do dia seguinte" pelo período de 12 meses
(caso seja efetuada a aquisição de 365 dias).

Transporte Aéreo de Emergência

Até o limite da Apólice

Maternidade

Até $25.000, se a gravidez teve início durante o período de cobertura.

Serviços Dentários

• Até $5.000 por acidente;
• Até $600 por dor de dente;
• Até $150 para a extração de dente do siso incluso.

Serviços Médicos Profissionais

Até $600 por profissional da área da saúde: visitas a fisioterapeutas, quiropraxistas, quiropodistas, osteopatas,
acumputuristas, fonoaudiólogos, naturopatas ou podistas licenciados. É necessário referência para
acumputuristas e naturopatas.

Serviço Psicológico/Psiquiátrico

• Até $1.000 para consultas a médicos, psiquiatras ou psicólogos;
• Até $25.000 para hospitalização.

Repatriação

• Até $25.000 por repatriação;
• Até $5.000 por enterro/cremação no local do óbito (exclui-se o custo do caixão ou da urna);
• Até $5.000 por parente que viaje para identificar o corpo e até $1.500 por refeições e acomodações.

Transporte de Familiares

Até $5.000 para cobrir custos de transporte e até $1.500 para pagar refeições e acomodações caso venha ser
hospitalizado.

Exame e Vacina
contra Tuberculose

Até $100 por exame de tuberculose e vacina, ou imunização, contra esta doença, por um período consecutivo de
12 meses (deve-se efetuar a aquisição de 180 dias).

Aconselhamento por Trauma

Até $500 para cobrir sessões de aconselhamento após uma doença ou um acidente.

Óbito ou Desmembramento
Acidentais

$10.000
Limites opcionais disponíveis:
• Voo/transportador comum - $100.000;
• Cobertura pelo período de 24 horas contra acidentes - $25.000.
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Características e Benefícios
Características Principais
Viagens pelo Mundo

Viagens pelo mundo são válidas contanto que se passe a maior parte do tempo no país de estudo. Não se fornece
nenhuma cobertura enquanto se encontrar no país de origem.

Condições de Saúde
Pré-Existentes

O segurado é coberto caso encontre-se estável durante os 90 dias anteriores à data efetiva.

Exclusão

• Tratamento médico, ou condição de saúde, que teve início em seu país de origem;
• Tratamento em longo prazo ou contínuo;
• Consulte o texto da apólice para obter uma lista completa de exclusões.

Reembolso

• Reembolso completo caso o cancelamento ocorra antes da data efetiva/caso o visto de estudante seja negado/
caso a entrada no país seja negada/ caso não chegue ao país de estudo;
• Reembolsos parciais também se encontram disponíveis - consulte o texto da apólice para obter
detalhes completos.

Procedimento para Reclamações

Consulte as diretrizes para reclamações no texto da apólice.
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