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Resumo dos 
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Experimente a tranquilidade de 
se sentir verdadeiramente 
protegido.

Construimos nossa reputaçâo baseada na crença de que 
o seguro é algo com o que nossos clientes jamais 
precisam se preocupar.O seguro serve para eliminar o 
stress e não para criá-lo. É por isso que damos a 
maxima atenção aos mínimos detalhes.

 

Há mais de 15 anos somos aqueles em quem você 
pode con�ar quando se trata de seguro educacional 
internacional. Esse é o nosso único objetivo e 
fazemos disso nosso negócio, nos especialisando 
e sempre inovando nesse ramo de atividade. 

 

Faremos todo o possível para que o processo do 
seguro seja simples e tranquilo. Vamos ajustar 
nossas políticas e procedimentos para atender 
suas necessídades especí�cas. 
Estaremos presentes pessoalmente para ajudar 
seus funcionários e alunos a compreender como 
nossos produtos e nossa política funcionam. 
Nos empenharemos ao máximo para conquistar 
e manter a sua con�ança. 

Seguro signi�ca muito mais que cartões de 
identi�cação e numeros de apólices. Signi�ca 
relacionamento, con�ança e saber que fez 
a escolha certa. 

Os casos nunca chegam até 
minha mesa. É tudo sempre 
muito tranquilo … 
Nada de problemas.
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Riepilogo prestazioni Standard

Maternidade
 

Cobertura para complicações 
graves durante a gravidez

 
Transporte para 
família  

No caso de estar hospitalizado 
por mais de 7 dias, até 5.000 
dólares para cobrir despesas com 
passagem aérea para 2 membros 
da família. Até 1.500 dólares 
para despesas

 
 

Resgate aéreo/
Remoção para 
país de origem

 Cobertura total dos custos com
  transporte para o hospital mais 
  próximo ou para um hospital em 
 seu país de origem

 

Morte acidental e 
amputação de 
membros

 50.000 dólares (cobertura 
                 opcional de até 200.000 dólares
                 disponível)

  

Portador de doença  100.000 dólares

Aconselhamento 
pós trauma

 Até 6 sessões caso um assegurado
           sofra a perda coberta por morte 
           accidental e amputação de 
           membros

 
 

Enterro no país 
do óbito

 

Até 5.000 dólares para cobrir 
custos de preparação dos 
despojos cremação ou enterro e 
local para sepultamento onde 
ocorreu o óbito 

  
 

Repatriamento 
do corpo

 Até 15.000 dólares para cobrir 
   custos de preparação e regress ao 
    pais de origem 

 

 
 

Hospital
 

100% das despesas elegíveis, 
quarto semi-privado,  quarto 
individual quando houver 
solicitação médica

 
 

Raios-X, 
Exames Laboratoriais

 100% das despesas elegíveis

Médico/Cirurgião 100% das despesas elegíveis
            

Hospitalização 
Psiquiátrica 

100% das despesas elegíveis. 
Benefícios pagos até o valor 
50.000 dólares

Psicoterapia 
 
 
 
 
 
 

100% das despesas para
a) despesas com internação 
psiquiátrica seguida de
emergência até o valor de 
10.000 dólares além da 
hospitalização ou 
b) até 1.000 dólares para 
tratamentos ambulatoriais 
com psiquiatra ou psicólogo

Oftalmologista 
100% das despesas elegíveis até o 
valor de 100 dólares para um exame 
oftalmológico não emergencial quando
adquirida a cobertura para 6 meses

 
 

Serviços de 
Paramédicos

100% das despesas elegíveis
até o valor de 500 dólares para 
tratamentos com quiroprático, 
massagem  terapêutica, acupuntura, 
medicina natural, quiropodista /
podólogo – sem necessidade de
encaminhamento médico

 
 
 
 

Fisioterapia/
Fonoaudiologia

 Cobertura de 100% das despesas
 elegíveis  de até 1,000 dólares. 

 

Cobertura ilimitada em caso de
internação 

Enfermagem
particular

 Cobertura de 100% das despesas
                     elegíveis  de até 15,000 dólares

Ambulância

 

100% das despesas elegíveis

Benefícios                        Plano standard Benefícios                       Plano standard
Transporte de 
emergência

 
Despesas com taxi para hospital 

 ou clínica médica de até 100 dólares

Prescrições de 
medicamentos

 Cobertura de 100% das despesas
               elegíveis para fornecimento 
               de até 30 dias. Fornecimento
                 ilimitado em caso de hospitalização  

 
 

Atendimento 
odontológico – 
em casos de 
acidente

 Cobertura de 100% das despesas
           elegíveis de até 4,000 dólares 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
Próteses/Aparelhos

 

 
 
Acessabilidade

  
 

 
Exames anuais não 
emergenciais

Cobertura de 100% das despesas
para um exame no valor de até 
150 dólares quando adquirida a 
cobertura para 6 meses

 
 
 
 

Benefícios                       Plano standard

Notas: 
• Este é um resumo dos benefícios disponíveis segundo a apólice da StudentGuard.
• Pode haver limitações e exclusões.
• Todos os detalhes se encontram disponíveis na apólice da StudentGuard.
• Os termos da apólice prevalecerão sobre quaisquer outros.
• Todos os benefícios estão representados em moeda canadense e são válidos pelo 
período de 365 dias.
• Alguns benefícios requerem aprovação prévia. Cobertura de até $ 2.000.000

STUDENTGUARD®

 

para tratamentos odontológicos 
de emergência resultantes de 
ferimentos causados por golpes 
acidentais na boca

 Cobertura de 100% das despesas
           elegíveis  de até 600 dólares

para alívio de dor e sofrimento
quando adquirida a cobertura 
para 6 meses 

Atendimento 
odontológico – 
em casos de 
emergência

 Cobertura de 100% das despesas
    elegíveis para muletas, bengalas, 
    cadeiras de rodas, andadores, 
    gessos etc. 

 Para alunos com de�ciências, 
cobertura de defeitos, mal 
funcionamento e roubo de 
dispositivos corretivos 

Cobertura fora do 
Canadá

 Todas as despesas elegíveis com 
cobertura em qualquer lugar do  
mundo, exceto cobertura nos 
Estados Unidos limitada a 30 dias. 
Sem cobertura no país de origem 
a menos que faça parte da escola 
ou do programa de ensino


