RESUMO DAS CONDIÇÕES DO SEGURO DE VIAGEM
PARA ESTUDANTES INTERNACIONAIS DA CELTIC
ENGLISH ACADEMY
Segurador: O seguro é subscrito pela Zurich Insurance plc

A CELTIC ENGLISH ACADEMY associou-se à Endsleigh para te oferecer uma cobertura de grande valor enquanto
estudares connosco. Trabalhamos em conjunto para proporcionar-te o seguro adequado enquanto estudares no
Reino Unido. Esta apólice de grupo foi criada especificamente para estudantes estrangeiros da CELTIC ENGLISH
ACADEMY que estudam no Reino Unido.
Secção de Cobertura

Cobertura de base

A.

Taxas de cancelamento ou redução

B.

Despesas Médicas de Emergência e outras despesas

3,000£

C.

Acidentes Pessoais

30,000£

D.

Bagagem

1,000£

E.

Dinheiro Pessoal , Passaporte e Documentos

F.

Responsabilidade Pessoal

G.

Despesas legais no Estrangeiro

10,000£

H.

Propinas do Curso

8,000£

2,000,000£

100£
1,000,000£

Elegibilidade: Tu e qualquer outra pessoa segura aceite na cobertura desta apólice de grupo devem estar registados no
Sistema de Saúde do país de origem e inscritos num Médico de família no Reino Unido no caso de estarem cobertos por esta
apólice por um período de 6 meses ou mais. As viagens devem ser entre o país de origem e o Reino Unido. Tu e qualquer
outra pessoa segura aceite na cobertura desta apólice de grupo devem ser estudantes internacionais a estudar no Reino
Unido.

Benefícios Principais:
Esta apólice de grupo cobre mais de 90 desportos e actividades. Podes consultar a documentação da tua apólice para mais
detalhes.
A.

Taxas de cancelamento ou redução
•
A cobertura inclui cancelamento e redução da viagem devido a acidente, doença ou enfermidade

B.

Despesas Médicas de Emergência e outras despesas
•
Se adoeceres ou tiveres um acidente, pagaremos as tuas despesas médicas de emergência e os custos que
não estejam cobertos pelo Serviço Nacional de Saúde
•
Custos adicionais resultantes do repatriamento, caso este seja medicamente necessário
•
Custos do regresso a casa no caso de um familiar se encontrar gravemente doente

C.

Acidentes Pessoais
•
Pagamento por perda permanente ou perda de uso de membros, sentidos ou morte

D.

Bagagem
•
Efectuaremos o reembolso caso a tua bagagem se perca, seja roubada ou acidentalmente danificada

E.

Dinheiro Pessoal , Passaporte e Documentos
•
Ajudaremos a repor o teu passaporte ou visto, caso este seja perdido ou roubado
•
Restituiremos dinheiro roubado, quer seja de ti ou do local onde estivesse guardado.

F.

Responsabilidade Pessoal
•
Se ferries alguém acidentalmente ou danificares propriedade alheia, cobriremos as tuas responsabilidades
legais

G.

Despesas legais no Estrangeiro
•
A assistência e o aconselhamento para tomar uma acção legal estão cobertos

H.

Propinas do Curso

•

Cobertura por cancelamento ou redução, inevitável ou necessário, do teu curso antes de estar terminado
devido a morte, ferimentos corporais ou doença

Exclusões Principais.
•

•
•
•
•
•
•

Ao abrigo da maioria das secções desta apólice de grupo, as participações ao seguro estão sujeitas a uma
franquia. Isto significa que terás de pagar a primeira parte do valor de cada participação ao abrigo de cada
secção à qual seja aplicada uma franquia
Quaisquer circunstâncias conhecidas anteriormente à marcação da viagem que possam originar uma
participação ao seguro
Tratamento ou cirugia que , na opinião do médico de atendimento, possa esperar até ao regresso a casa
Medicação que se reconheça ser necessária antes da viagem
Valores deixados sem vigilância e que não se encontrem dentro de um lugar fechado ou um cofre
Bagagem deixada dentro de um veículo sem qualquer vigilância entre as 21:00h e as 9:00h ou entre as 9:00h e
as 21:00h a menos que se encontre num espaço fechado ou fora de vista num carro trancado.
Dinheiro pessoal ou o teu passaporte deixados sem qualquer vigilância que não se encontrem num cofre de um
hotel, num cofre ou numa instalação trancada

Como efectuar uma participação: Para a Assistência Médica, por favor liga para o número +44(0)1243 621058 (24hr). Para
despesas legais, liga para o +44(0) 1179 045 831 ou a partir do estrangeiro para o +44(0) 1179 045 831. Para todas as outras
participações liga para o +44(0) 1202 038 946 ou a partir do estrangeiro para o +44(0) 1202 038 946.
Sobre este resumo de seguro: Este é um resumo da nossa apólice de seguro de grupo e não contém todos os termos e
condições . A tua documentação da apólice contém todos os detalhes da cobertura, condições e exclusões e é a base para a
resolução de todas as queixas. Por favor, consulta com particular atenção a secção " Condições Importantes Relacionadas com
a Saúde" para teres um complete conhecimento sobre a cobertura da apólice de grupo.

