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لرئيئ م ئك ب ع لح  ك

 الوفاة وتقطع األوصال نتيجة حادث 
 ساعة 24دوالر عن سنة البوليصة في حالة الحوادث التي تقع خالل  10,000حتى  -
 لعامدوالر عن سنة البوليصة في حالة حوادث الطائرات أو وسائل النقل ا 100,000حتى  -

 تغطية مصاريف النقل باستخدام سيارات االسعاف

 دوالر عن كل حادث 10,000تغطية تكاليف اإلسعاف األرضي حتى  -

 دوالر عن كل حادث 500,000تغطية تكاليف األسعاف الجوي ومصاريف اإلخالء حتى  -

 دوالر عن كل حادث 100تغطية تكاليف النقل بسيارة أجرة مرّخصة حتى  -

 لصحة األسنان المزايا المخصصة

عالج األسنان  مزايا صحة األسنان تعتمد على التكاليف االعتيادية وحتى تكاليف أطباء األسنان العامين وجراحي األسنان المنصوص عليها في دليل تكاليف
 الساري في المقاطعة القاطن بها الشخص المؤمن عليه

 دوالر لكل حادثة من حوادث األسنان 5,000تغطية حتى  -

 دوالر  عن كل حالة تتطلب تسكين األلم الطارئ   600حتى تغطية  -

 دوالر لكل ضرس في حاالت خلع أضراس العقل 100تغطية حتى  -

 المزايا المخصصة لألدوية التي ُتصرف بوصفة طبية
 يوما من كل دواء 60تغطية تكاليف كمية تكفي لمدة  -

 فحص النظر
 شهرا متتابعين 12فحص واحد كل  -

 شفياتالعالج في المست
 تغطية تكاليف غرفة مشتركة والخدمات الطبية الضرورية لمرضى العيادات الخارجية والمرضى النزالء ضمن حدود التكلفة المعقولة والمعتادة -

 العدسات وٕاطارات النظارات والعدسات الالصقة والمعينات السمعية
 دوالر مجتمعة عن سنة التأمين (فترة البوليصة) 250حتى  -

 لطبيةالفحوصات ا
 شهرا 12زيارة واحدة لطبيب ُمجاز مرة كل  -

 الخدمات الطبية المساعدة
دوالر لكل  1,000تغطية تكاليف أخصائي عالج األرجل واألقدام أو مقّوم العظام أو أخصائي العالج الطبيعي أو الطب البديل  وحتى  -

 اختصاصي عن سنة التأمين.

دوالر لهم مجتمعين عن كامل  1,000النفسي أو األخصائي االجتماعي حتى سقف أقصاه  تغطية تكاليف الطبيب النفسي أو أخصائي العالج -
 دوالر طوال الحياة عن اإلقامة في المستشفى للعالج. 25,000سنة التأمين، وحتى 

 دوالر عن سنة التأمين. 600تغطية تكاليف العالج بالوخز باألبر حتى سقف أقصاه  -

 المعالجين الطبيين المساعدين. يلزم وجود تحويل من طبيب إلى جميع -
 رعاية التمريض المنزلية

ى تغطية تكاليف الرعاية التمريضية المنزلية الالزمة والتي تؤديها ممرضة مسجلة أو مساعد ممرضة مسجلة أو ممرضة ممارسة مجازة مؤهلة وحت -
 .دوالر عن سنة التأمين, يجب أن يكون هناك إذنا كتابيا من الطبيب المعالج 10,000
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 إعادة جثمان المتوفي
دوالر من تكاليف تجهيز جثمان المتوفي (بما يشمل إحراق الجثمان) استعدادا لنقله إلى وطنه بأكثر الطرق مباشرة إلى  10,000تغطية حتى  -

 (بما ال يشمل تكلفة النعش). وطنه األصلي
 استشارات الصحية الجنسية

 دوالر عن سنة التأمين لالستشارات المتعلقة باألمراض المنقولة جنسيا، ويشمل ذلك استشارة واحدة حول "وسائل منع الحمل". 100حتى  -
 مصاريف النقل لزيارة أحد أفراد األسرة

قتصادية (جوا أو بالحافلة أو بالقطار) بأكثر الطرق مباشرة في حال كان الشخص المؤّمن دوالر رحلة ذهاب وٕاياب في الدرجة اال 5,000حتى  -
 عليه محتجزا بالمستشفى أو كان قد توفى، مع توصية الطبيب المعالج بضرورة حضور أحد أفراد األسرة المقّربين.

 فحص السل والتطعيم ضده
 دوالر عن سنة التأمين. 100حتى  -

 معلومات عامة

 لتغطيةنوع ا
 حاالت الطوارئ فقط -
 األهلية
 عاما 65يجب أن تكون طالبا دوليا بدوام كامل وحاصل على إقامة مؤقتة في كندا وأن تكون تحت سن  -

 الحد األقصى لتغطية جميع المزايا مجتمعة
 عن سنة التأمين5,000,000 -

 سنة التأمين
 أغسطس/آب  14أغسطس/آب  وحتى  15 -

 إنهاء البوليصة
 أقرب وقت من:في       
 انتهاء سنة التأمين، أو -
 تاريخ انقطاعك عن أو انتهاء تسجيلك في المؤسسة التعليمية المشاركة، أو -
 تاريخ رجوعك إلى وطنك دون وجود نية في الرجوع قبل انتهاء سنة التأمين. -

 مدة السفر في رحلة حول أرجاء العالم
 يوما لكل رحلة 30مقصورة على السفر لمدة  -

  

 INCONFIDENCE® ®نفيدنسإن كو 
inConfidence®  هو برنامج دعم استشاري مجاني وسري يقدم خدمات من خالل الحضور شخصًيا ومن خالل الهاتف وعبر األنترنت لمعالجة المسائل الشخصية أو

 العاطفية التي قد يواجهها الطالب أو األسر المضيفة خالل فترة االستضافة.

يرجى االتصال  ®inConfidenceساعة يومًيا سبعة أيام في األسبوع. لمزيد من المعلومات أو لالتصال ببرنامج  24خدماته على مدار  ®inConfidenceيقدم برنامج 
). تتوفر ترجمة لحظية لـ inconfidence كلمة المرور: NSISP(اسم المستخدم:  www.myinconfidence.caأو تسجيل الدخول على  2181-418-877-1على 
  لغة عند اتصالك بالرقم المجاني. 140

 هذه المادة ملخص فحسب، وال تشّكل اتفاقية قانونية. جميع المزايا والبنود والشروط مفّصلة في البوليصة والكتّيب.
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