İtibarımız, müşterilerimizin sigorta konusunda
hiçbir zaman kaygılanmaması gerektiği ilkesini
temel alır. Sigortalı olmak stres yaratmamalı,
aksine stresi ortadan kaldırmalıdır. En küçük
ayrıntılar bile, bütün dikkatimizle ilgilenilmeye
değerdir.

Sigortalayan:
Reliable Life Insurance Company
100 King Street West, 11th Floor
Hamilton, ON L8N 3K9

Bizler, 15 yıldır uluslararası eğitim sigortası
konusunda güvenilen kişileriz. Tek odak
noktamız budur, böylece alanımızda uzman
ve yenilikçi olmayı işimiz olarak seçtik.

“

Hiçbir evrakla ilgilenmem
gerekmiyor. Süreç o kadar iyi
işliyor ki… hiç sorun
yaşanmıyor.

”

Tazminat
Özeti
Standart

STUDENTGUARD®

Gerçek korunma
duygusunun verdiği
huzuru deneyimleyin.

Peggy Nagle, Guelph Üniversitesi

Sigorta sürecini sizin için kolay ve basit kılmak
üzere elimizden gelen her şeyi yaparız. Poliçe
ve prosedürlerimizi gereksinimlerinize tam olarak
uygun şekilde tasarlarız. Personel ve öğrencilerinizin
ürün ve poliçelerimizi anlamalarına yardımcı olmak
için bizzat kendimiz orada oluruz. Güveninizi
kazanmak ve korumak için ne gerekiyorsa yaparız.
Çünkü sigorta, yalnızca kimlik kartı ve poliçe
numaralarından ibaret değildir. Sigorta, bir ilişkidir.
Bir güven meselesidir. Ve doğru seçimi yaptığınızı
bilmektir.

Birinci

LTM Yıldız Sigorta Sağlayıcısı
2006, 2007, 2009, 2010
ISO9001:2008 Tescilli

STUDENTGUARD®

STUDENTGUARD®

Tazminat Özeti

Standart

Tazminatlar

Tazminatlar

Tazminatlar

Hastane

Standart Plan
Geçerli masrafların %100'ü;
Yarı özel oda;
Tıbben gerektiğinde özel oda

Röntgen, Laboratuar Geçerli masrafların %100'ü
Testleri
Hekim/Cerrah
Geçerli masrafların %100'ü
Psikiyatri
Hastanede Yatma

%100 geçerli ücretler: 50.000 $’a
kadar ödenebilir tazminatlar

Psikoterapi

Aşağıdakiler için geçerli masrafların
%100'ü;
a) yukarıda belirtilen hastane tazminatına
ek olarak, acil bir durum sonrasında
hastanede yatarak tedavi gören
psikiyatri hastasının azami 10.000
dolara kadar olan masrafları
veya
b) ayakta psikiyatrik veya psikolojik
tedavi masrafları için azami 1000 dolar

Göz Muayeneleri

Altı aylık sigorta kapsamı satın
alındığında bir adet acil olmayan göz
muayenesi için geçerli masrafların
azami 100 dolara kadar %100'ü

Paramedikal
Hizmetler

Kiropraktör, Masaj Terapisti,
Akupunkturcu, Natüropat, Ayak
Hastalıkları Uzmanı için geçerli
masrafların 500 dolara kadar
%100'ü – hekim referansı gerekmez

Fizyoterapi/
Konuşma Terapisi

Geçerli masrafların 1000 dolara
kadar %100'ü; hastanede yatarak
tedavilerde sınırsızdır

Özel Hastabakıcı

Geçerli masrafların azami 15.000
dolara kadar %100'ü

Ambulans

Geçerli masrafların %100'ü

Standart Plan

Acil
Ulaştırma

100 dolara kadar hastane veya
kliniğe taksi ile gidiş geliş ücreti

Gebelik

Reçeteli İlaçlar

Azami 30 günlük geçerli ilaç
masraflarının %100'ü;
hastanede yatarak tedavide sınırsızdır

Aile
Ulaşımı

Diş – Kaza Sonucu
Yaralanma

Kaza sonucu ağza gelen darbeden
kaynaklanan yaralanmanın Acil diş
tedavisi için azami 4000 dolara kadar
geçerli masrafların %100'ü

Diş – Acil

Altı aylık sigorta kapsamı satın
alındığında acı-ızdırap giderme için
azami 600 dolara kadar geçerli
masrafların %100'ü

Protezler/Gereçler

Koltuk değnekleri, bastonlar, tekerlekli
sandalyeler, yürüteçler, alçılar vs.
için geçerli masrafların %100'ü

Ulaşılabilirlik

Engelli öğrenciler için Düzeltici Cihaz
Kusur, Bozulma ve Çalınmasına Karşı
Korunma Kapsamı

Acil Olmayan
Yıllık Muayene
Kanada Dışı
Kapsam

Altı aylık sigorta kapsamı satın
alındığında bir adet acil olmayan
muayene için 150 dolara kadar
masrafların %100'ü
Dünyanın her yerinde geçerli
masraflar karşılanır, ancak ABD'de
kapsam 30 gün ile sınırlıdır; okul
veya eğitim programına katılım söz
konusu değilse Anavatanda kapsam
yoktur

Azami 2.000.000 Dolarlık
Kapsam

Havadan Tahliye/
Eve Dönüş

Standart Plan
Hamilelikteki ciddi
komplikasyonlara karşı kapsam
Yedi günden daha fazla hastanede
kalırsanız, 2 aile bireyinin sizi ziyareti
için azami 5000 dolara kadar uçak
bileti ücreti; masraflar için azami
1500 dolar
Sizi en yakın hastaneye veya
Ülkenizdeki bir hastaneye
ulaştırma ücretinin %100'ü

Kaza Sonucu Ölüm 50.000 dolar (azami 200.000
ve Vücut
dolara kadar isteğe bağlı kapsam
mevcut)
Parçalanması
Nakliye

100.000 dolar

TravmaTerapisi

Sigortalı, kaza sonucu ölüm ve
vücut parçalanması tazminatı
kapsamında bir kayıp yaşarsa
6 seansa kadar

Ev Sahibi
Ülkede Defin

Ölümün gerçekleştiği yerde cesedi
hazırlama, ölüyü yakma veya defin
ve mezar masrafları için azami
5000 dolar

Merhumun
Ülkesine İadesi

Ülkenize gönderme hazırlıkları ve
iade masrafları için azami
15.000 dolar

Not:
· Bu belgede, StudentGuard poliçesi kapsamındaki tazminatların özeti yer almaktadır.
· Bazı kısıtlamalar ve istisnalar geçerli olabilir.
· Tüm ayrıntılar, StudentGuard poliçesinde mevcuttur.
· Asıl poliçenin metni geçerlidir.
· Tüm tazminatlar, Kanada para biriminde belirtilmiştir ve 365 günlük bir
dönem için geçerlidir.
· Bazı tazminatlar için önceden onay almak gerekir.

