
  
Programa para Estudantes Estrangeiros de Nova Escócia 
Apólice 10652 
 
Resumo dos benefícios 

 
Morte ou desmembramento acidental 
 - Até o máximo de $10.000 por ano de apólice por acidente em 24 horas. 
 

 - Até o máximo de $100.000 por ano de apólice por acidente em voo aéreo ou companhia aérea comum. 
 
Transporte de ambulância  
 - Despesas com ambulância licenciada de transporte terrestre até o máximo de $10.000 por incidente. 
 

 - Despesas com ambulância de transporte aéreo e evacuação até o máximo de $500.000 por incidente. 
 

 - Despesas com táxi licenciado até o máximo de $100 por incidente. 
 
Benefício odontológico  
Os benefícios odontológicos estão baseados nas cobranças costumeiras até os valores especificados no guia de 
taxas odontológicas atual para profissionais de odontologia gerais/cirurgiões em vigor na província de residência 
do segurado. 

 - Despesas odontológicas decorrentes de acidente até o máximo de $5.000 por tratamento. 
 

 - Despesas para alívio de dor de emergência até o máximo de $600 por tratamento. 
 

 - Despesas com dentes do siso até o máximo de $100 por dente. 
 
Benefício de compra de medicamentos 
 - Limitado a um suprimento de 60 dias por receita. 
 
Exame oftalmológico 
 - Um exame a cada 12 meses consecutivos. 
 
Quarto de hospital  
 - Despesas com quarto semi-particular e serviços de internação e ambulatoriais medicamente necessários 

até os valores normais, costumeiros e razoáveis. 
 
Lentes/Armações/Lentes de contato/Aparelhos auditivos  
 - Até o máximo combinado de $250 por ano de apólice. 
 
Exame médico  
 - Uma consulta com médico licenciado a cada 12 meses consecutivos. 
 
Serviços paramédicos  
 -  Despesas com podologista ou podiatra, quiropraxista, osteopata ou fisioterapeuta até o máximo de $1.000 

por profissão listada por ano de apólice. 

 -  Despesas com um psiquiatra ou psicólogo/assistente social até o máximo combinado de $1.000 por ano de 
apólice; máximo de $25.000 para a vida toda para hospitalização. 

 - Despesas com acupunturista até o máximo de $600 por ano de apólice. 
 

 - É necessário apresentar receita médica para todos os profissionais paramédicos. 
 

Serviços de enfermagem particulares  
 - Despesas com cuidados de enfermagem domiciliar medicamente necessários prestados por uma 

enfermeira registrada, assistente de enfermeira registrada ou enfermeira licenciada estão qualificadas até o 
máximo de $10.000 por ano de apólice. É necessário apresentar autorização por escrito do médico 
responsável pelo atendimento. 
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Traslado de corpo de falecido  

- Até o máximo de $10.000 para o custo de preparação (incluindo cremação) e transporte do falecido 
(excluindo o custo do caixão) pela rota mais direta para seu país de residência. 

Consulta sobre saúde sexual  
 -  Até o máximo de $100 por ano de apólice para consulta relacionada a uma doença sexualmente 

transmitida, incluindo uma consulta sobre a "pílula do dia seguinte". 
 
Transporte para visitar o participante  
 -  Até o máximo de $5.000 para uma viagem de ida e volta em classe econômica pela rota mais direta para 

custos de transporte (aéreo, rodoviário, ferroviário), quando o segurado estiver hospitalizado ou falecer e o 
médico responsável pelo atendimento determinar ser necessária a presença de um membro da família 
imediata. 

 
Exame de tuberculose e vacina  
 - Até o máximo de $100 por ano de apólice. 

 
 

Informações gerais  
Tipo de cobertura  
 - Somente para emergências 
Qualificação  
 - Você deve ser um aluno estrangeiro em período integral, residente temporário do Canadá e ter menos de 

65 anos de idade. 
Máximo geral combinado  
 - $5.000.000 por ano de apólice. 
Ano da apólice  
 - 15 de agosto a 14 de agosto 
Encerramento  
 O que ocorrer primeiro entre: 
 - o fim do ano da apólice, 
 - a data em que você não mais estiver matriculado e não estiver estudando em uma Instituição de Ensino 

Participante, ou 
 - a data de seu retorno ao seu país de origem sem intenção de voltar antes do fim do ano da apólice. 
Duração de viagem internacional  
 Limitada a 30 dias de ausência por viagem. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Este material é somente um resumo e não constitui um contrato. Os benefícios, termos e condições exatos estão descritos na apólice e no 
folheto. 
 

Para consultas, entre em contato com a Medavie Blue Cross em 1-800-667-4511 ou envie suas dúvidas por e-mail para 
inquiry@medavie.bluecross.ca 
 

Para obter mais informações sobre o seu plano, acesse o website do Plano para Estudantes Estrangeiros de Nova Escócia em 
www.nsispinsurance.ca 
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