
Se você for vítima de uma doença ou ferimento, o mais importante é 
obter os cuidados médicos de que necessita. Sem seguro de saúde, os 
altos custos dos serviços médicos fora do seu país de origem podem 
limitar seu acesso aos cuidados de que precisa, ou deixá-lo com uma 
enorme dívida.

Ao viajar e explorar novos países, é importante estar protegido por 
uma apólice de seguro abrangente que oferece suporte e assistência 
total. O seguro deve ser uma parte importante da sua viagem. Deixe 
que a guard.me garanta a sua saúde e bem-estar, enquanto você se 
concentra em sua viagem. Você pode confiar em nossos especialistas 
24 horas por dia, 7 dias por semana para receber orientação e suporte 
amigáveis, e de reputação consagrada.

E SE EU PERDER MEU CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO OU A MINHA APÓLICE?
Para obter uma cópia do seu Cartão de Identificação, do Texto da 
Apólice ou do Resumo da Apólice, simplesmente visite 
www.guard.me e siga as fáceis instruções.

QUEM DEVO CHAMAR EM UMA EMERGÊNCIA PARA OBTER 
INFORMAÇÕES?
Disque o número de assistência de emergência impresso no verso do 
seu Cartão de Identificação. A ajuda multilíngue está disponível 24 
horas por dia, 7 dias por semana.

COMO POSSO ENCONTRAR UMA CLÍNICA?
Simplesmente visite www.guard.me,  selecione “Buscar Clínica” e 
digite os seus dados. Após escolher a clínica, mostre-lhes o seu 
Cartão de Identificação para que a sua fatura seja enviada 
diretamente para a guard.me.

COMO APRESENTO UM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO?
Para apresentar pedidos de indenização tais como os relativos a 
medicamentos controlados por receita médica, visitas a médicos ou 
hospitais, e para obter informações sobre todos os pedidos de 
indenização, simplesmente visite www.guard.me, selecione 
“Apresentar um pedido de indenização” e siga as fáceis instruções.

COMO SEI QUANDO O MEU PEDIDO DE INDENIZAÇÃO FOI PROCESSADO?
A Guard.me processa os pedidos de indenização rápida e 
eficientemente. Para acompanhar o seu  pedido de indenização, 
visite www.guard.me selecione “Apresentar um pedido de 
indenização” e siga as fáceis instruções.

INFORMAÇÕES SOBRE A APÓLICE:
Veja no verso um Resumo da Apólice Canadá da guard.me.  
Para obter informações adicionais, visite a sua escola, o site da sua 
escola ou o site www.guard.me para baixar uma cópia.
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DISPOSITIVOS MÓVEIS?
Visite www.guard.me para baixar o nosso formulário de inscrição, ou 
use os códigos de resposta rápida abaixo. 

Subscrito por: 

Old Republic Insurance Company of Canada

100 King Street West, 11th Floor, Hamilton, Ontario, Canada  L8N 3K9

Perguntas sobre inscrição:  admin@guard.me
Perguntas sobre pedidos de indenização: claims@guard.me
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RESUMO DE BENEFÍCIOS

www.guard.me

CANADA

FATOS Turbo:

VOCÊ SABIA?
• Que no Canadá uma diária em hospital 

pode custar mais de $3.000? 
• Que algo tão simples como um braço 

quebrado pode custar até $2.000 para 
engessar?

• Que se precisar de cirurgia você certamente 
poderá pagar $10.000 ou mais?



RESUMO DE BENEFÍCIOS

Maternidade As graves complicações associadas 
 à gravidez estão cobertas

Transporte de Se você for hospitalizado por mais 
Familiares de 7 dias, até $5.000 para aquisição de 
 passagens aéreas para dois membros 
 da sua família para o acompanharem;
 até $1.500 para despesas

Transporte Aéreo/ 100% dos custos de transporte para 
Retorno ao País de Origem o hospital mais próximo, ou para um 
 hospital em seu País de Origem

Morte Acidental $50.000 (cobertura opcional de até  
e Perda de Membros  $200.000 disponível)

Transportadora Comum $100.000

Acompanhamento  Até 6 sessões, se o segurado sofrer 
Psicológico uma perda no âmbito do benefício
  de morte e perda de membros

Enterro no  Até $5.000 para cobrir os custos de 
País de falecimento preparação dos restos mortais, da 
 cremação ou enterro, e de uma 
 sepultura no local onde ocorreu 
 a morte

Repatriamento do(a)  Até $15.000 dos custos de 
falecido(a) preparação e retorno para o País de
 Origem

Hospital 100% dos custos qualificados;
 quarto semiprivativo; quarto privativo 
 quando medicamente necessário.

Raios X, Exames de  100% dos custos qualificados
Laboratório 

Médico/Cirurgião 100% dos custos qualificados

Hospitalização 100% dos custos qualificados; 
Psiquiátrica benefícios pagáveis até $50.000

Psicoterapia 100% dos custos qualificados relativos a 
 a) taxas para pacientes psiquiátricos
  internados após uma emergência de até 
 $10.000, além do supracitado benefício 
 de hospitalização, 
 ou
 b) até $1.000 para tratamento 
 psicológico ou psiquiátrico de pacientes
 não internados

Exames oftalmológicos 100% dos custos qualificados, até $100, 
 para um exame oftalmológico sem
 emergência, quando for adquirida a 
 cobertura de 6 meses

Serviços paramédicos 100% dos custos qualificados até $500, 
 para serviços de quiroprático, massagista 
 terapeuta, acupunturista, profissional de 
 medicina natural, quiropodista/pedicuro 
 – sem exigência de indicação médica. 

Fisioterapia/ 100% dos custos qualificados até
Terapia da Fala $1,000; ilimitados, se prestados como 
 serviços para pacientes internados

Enfermagem particular 100% dos custos qualificados, até $15.000

Ambulância 100% dos custos qualificados

SERVIÇOS BENEFÍCIOS SERVIÇO BENEFÍCIOS SERVIÇO BENEFÍCIOS
Transporte de Despesas com táxi para/de um hospital ou  
Emergência clínica médica, de até $100

Medicamentos   100% dos custos qualificados até o 
com Receita Médica máximo de 30 dias de fornecimento;  
 ilimitados, no caso de hospitalização

Odontológicos 100% dos custos qualificados, até $4.000
Ferimentos Acidentais para tratamento dentário de emergência 
 resultante de uma pancada na boca

Odontológicos 100% dos custos qualificados, até $600,
Emergência para o alívio da dor e do sofrimento 
 quando for adquirida a cobertura 
 de 6 meses

Protéticos/Dispositivos 100% dos custos qualificados para muletas, 
 bengalas, cadeiras de rodas, andadores,  
 gessos, etc.

AccessAbility Para alunos com deficiências físicas, 
 cobertura de defeito ou mau 
 funcionamento de dispositivo corretivo 
 e proteção contra roubo

Exame oftalmológico  100% dos custos de um exame, até $150, 
anual não de emergência  quando for adquirida a cobertura de 
 6 meses 

Cobertura  Todas as despesas qualificadas no mundo
fora do Canadá inteiro, exceto: cobertura nos EUA limitada 
 a 30 dias; nenhuma cobertura no País de 
 Origem a não ser que esteja relacionada 
 com o programa escolar ou de treinamento 

Notificação Turbo:
• Este é um resumo dos benefícios disponíveis no âmbito da 

apólice Canada da guard.me.
• Certas limitações e exclusões podem se aplicar.
• Os detalhes completos podem ser encontrados na apólice 

Canada da guard.me no sítio www.guard.me
• O texto em inglês da apólice prevalece como formulado.
• Todos os benefícios são estipulados na moeda canadense e 

para um período de 365 dias.
• A aprovação prévia é exigida para certos benefícios.

COBERTURA ATÉ $2.000.000

CANADA


