turbo BİLGİLER:

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?
• Kanada'da bir gece hastanede yatma
bedelinin 3.000$’a kadar çıkabildiğini?
• Kırılan bir kolu alçıya alma gibi basit bir
işlemin bile maliyetinin 2.000$’a kadar
çıkabildiğini?
• Ameliyat gerektiğinde, maliyetinin
kolaylıkla10.000$ ve üzerine çıkabildiğini?
Hastalanmanız veya yaralanmanız durumunda en önemli şey gerekli
tıbbi tedaviyi alabilmenizdir. Sağlık sigortanızın olmaması halinde,
yurtdışı sağlık hizmetleri ücretleri ihtiyacınız olan tedaviyi almanızı
sınırlayabilir veya sizi büyük bir borç yüküyle karşı karşıya bırakabilir.
Seyahat ederken ve başka ülkeleri keşfederken, dünya çapında destek ve
yardım sunan kapsamlı bir sigorta poliçesi ile korunmanız önemlidir.
Sigorta, seyahatinizin önemli bir parçası olmalıdır. Sağlığınızı guard.me
sigorta etsin ve siz seyahatinizin keyfini çıkarın. Samimi ve ödüllü
yardım, öneriler ve destek için günün 24 saati, haftanın 7 günü
uzmanlarımıza güvenebilirsiniz.
KİMLİK KARTIMI VEYA POLİÇEMİ KAYBEDERSEM NE YAPABİLİRİM?
Kimlik Kartınızın, Poliçe Metninizin veya Poliçe Özetinizin kopyalarını
edinmek için, www.guard.me web sayfasında oturum açmanız ve kolay
talimatları uygulamanız yeterlidir.
ACİL BİR DURUMDA VEYA BİLGİ ALMAK İÇİN KİMİ ARAMALIYIM?
Kimlik Kartınızın arkasında yer alan acil yardım numarasını arayın.
Günün 24 saati, haftanın 7 günü birden çok dilde yardım sunulmaktadır.
BİR KLİNİĞİ NASIL BULURUM?
Bunun için www.guard.me web sayfasında oturum açın, “Clinic Search”
(Klinik Arama) düğmesini tıklatın ve bilgilerinizi girin. Bir klinik seçtikten
sonra, faturanızın doğrudan guard.me 'ye gönderilmesi için oradaki ilgili
kişilere Kimlik Kartınızı gösterin.
NASIL TAZMİNAT TALEBİNDE BULURUM?
Reçeteli ilaçlar, doktor veya hastane muayeneleri gibi talepler ve tüm
talep bilgileri için www.guard.me web sayfasında oturum açmanız,
“Making a Claim” (Talepte Bulunma) düğmesini tıklatmanız ve kolay
talimatları uygulamanız yeterlidir.
TALEBİMİN İŞLENDİĞİNİ NASIL ANLARIM?
Guard.me, taleplerinizi hızlı ve etkin şekilde işler. Talebinizi takip etmek
için, www.guard.me web sayfasında oturum açın, “Making a Claim”
(Talepte Bulunma) düğmesini tıklatın ve kolay talimatları uygulayın.
POLİÇE BİLGİLERİ:
Guard.me @School Poliçemizin Özetini okumak için lütfen sonraki
sayfaya bakın. Daha fazla bilgi için, okulunuzu veya okulunuzun web
sayfasını ziyaret edin ya da www.guard.me web sayfasına giderek bir
kopya indirin.
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Hastane

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

Acil Ulaştırma

100$’a kadar hastane veya kliniğe
taksi ile gidiş geliş ücreti

Gebelik

Hamilelikteki ciddi komplikasyonlar
teminat kapsamındadır

Reçeteli İlaçlar

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

Aile Ulaşımı

Hastanede 7 günden fazla kalırsanız,
2 aile bireyinin sizi ziyaret etmesi için
azami 5.000$’a kadar uçak bileti
ücreti; masraflar için azami 1.500$

Röntgen, Laboratuar Testleri Geçerli masrafların %100’ü
Hekim/Cerrah

Geçerli masrafların %100'ü

Psikiyatrik Nedenle
Hastanede Yatma

Geçerli masrafların %100'ü;
ödenecek azami tazminat 50.000$’dır

Psikoterapi

Aşağıdakiler için geçerli masrafların %100'ü
a) yukarıda belirtilen hastanede yatma
tazminatına ek olarak, acil bir durum
sonrasında hastanede yatarak tedavi
gören psikiyatri hastasının azami
10.000$’a kadar masrafları
veya
b) ayakta psikiyatrik veya psikolojik tedavi
masrafları için azami 1.000$

Göz Muayeneleri

üç ay sigorta teminatı satın
alındığında, bir adet acil olmayan göz
muayenesi için azami 100$’a kadar geçerli
masrafların %100’ü

Paramedikal Hizmetler

Kiropraktör, kırıkçı, Akapunktur
Uzmanı, Natüropat, Ayak Hastalıkları
Uzmanı için geçerli masrafların 500$‘a
kadar %100'ü-hekim sevki gerekmez.

Diş – Kaza Sonucu Yaralanma Kaza sonucu ağza gelen darbeden kaynaklanan
yaralanmanın Acil diş tedavisi için azami
4.000$’a kadar geçerli masrafların %100'ü
Diş – Acil

Protezler/Gereçler

AccessAbility

3 aylık sigorta teminatı satın alındığında,
acı-ızdırap giderme için azami 600$’a kadar
geçerli masrafların %100'ü
Koltuk değnekleri, bastonlar, tekerlekli
sandalyeler, yürüteçler, alçılar vs. için geçerli
masrafların %100'ü.

Dünyanın her yerinde geçerli masraflar
karşılanır, ancak ABD’de teminat 30 gün ile
sınırlıdır; okul veya eğitim programına katılım
söz konusu değilse Anavatanda teminat yoktur.

Fizyoterapi/Konuşma Terapisi Geçerli masrafların azami 1.000$’a kadar
%100'ü; hastanede yatarak tedavilerde
sınırsızdır.
Özel Hastabakıcı

Geçerli masrafların 15.000$’a kadar
%100'ü

Ambulans

Geçerli masrafların %100'ü

Kaza Sonucu Ölüm ve
Vücut Parçalanması

50.000$ (azami 200.000$’a kadar
isteğe bağlı teminat sunulmaktadır.)

Nakliye

100.000

Travma Terapisi

Sigortalı, kaza sonucu ölüm ve vücut
parçalanması tazminatı kapsamında
bir kayıp yaşarsa azami 6 seans

Ev Sahibi Ülkede Defin

Ölümün gerçekleştiği yerde cesedi
hazırlama, ölüyü yakma veya defin ve
mezar masrafları için azami 5.000$

Engelli öğrenciler için Düzeltici Cihaz Kusuru,
Bozulma ve Hırsızlıktan Korunma Teminatı

Acil Olmayan Yıllık Muayene üç ay sigorta teminatı satın
alındığında, bir adet acil olmayan muayene
için 150$’a kadar masrafların %100'ü
Kanada Dışı Kapsam

Havadan Tahliye/ Eve Dönüş Sizi en yakın hastaneye veya
Anavatanınızdaki bir hastaneye
ulaştırma ücretinin %100'ü

Merhumun Ülkesine iadesi Anavatanınıza gönderme hazırlıkları
ve iade masrafları için azami 20.000$

turbo'dan notlar:

AZAMİ 5.000.000$’LIK TEMİNAT

• Bu belgede, guard.me@School poliçesi kapsamındaki
tazminatların özeti yer almaktadır.
• Bazı kısıtlamalar ve istisnalar geçerli olabilir.
• Tüm ayrıntılar, www.guard.me adresindeki guard.me@School
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.

