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Intercâmbio Internacional de Estudantes, ISE  

Plano Exclusive 

Política # GLM N18156970-Exclusive 

Administrado por Cultural Insurance Services International - 1 High Ridge Park - Stamford, CT 06905-1322 
Este plano é subscrito pela ACE American Insurance Company 

COBERTURA DE RESPONSABILIDADE PESSOAL 

Benefício Máximo por Sinistro $500,000 

Franquia por Reclamação de Propriedade Pessoal $150 

Cobertura de Pagamentos Médicos $25,000 

Despesas de Vida Adicionais $10,000 

Pagamento de Franquia no Seguro Residencial $1,000 

Os termos e condições da apólice são resumidos nesta Descrição da Cobertura. As disposições completas relativas a este seguro 
estão contidas na Apólice Principal em arquivo no International Student Exchange, ISE sob o número de formulário AH-15090.  
No caso de qualquer conflito entre esta Descrição de Cobertura e a Apólice Principal, a Apólice regerá. 

CALENDÁRIO DE BENEFÍCIOS 

Cobertura e Serviços Limites Máximos 

SEGURO DE INDENIZAÇÃO DE ACIDENTES DE VIAGEM 

Morte Acidental e Desmembramento por Pessoa 
Segurada 

$15,000  

SEGURO DE ACIDENTES E DOENÇA 

Despesas médicas (por Acidente Coberto ou Doença):   

Dedutível zero 

Franquia para visitas ao Pronto-socorro  
como resultado de uma Doença Coberta**: 

$350 

Benefício Máximo $2.000.000 a 100% 

**A Franquia para Pronto Socorro será dispensada se a Pessoa Segurada for internada no Hospital como 
paciente internado ou se a doença for de risco de vida. Risco de vida significa que a doença provavelmente 
causará a morte da Pessoa Segurada. 

SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM 

Reunião Médica de Emergência   (incl. hotel/refeições, máx. $300/dia) $12,500   

Interrupção da Viagem  $10,000  

SEGURO DE EVACUAÇÃO E REPATRIAÇÃO 

Evacuação Médica de Emergência   100% das Despesas Cobertas 

Repatriação dos Restos Mortais  100% das Despesas Cobertas 

SERVIÇOS NÃO SEGURADOS 

Plano de Assistência à Equipe (TAP):  24/7 médica, viagens, assistência técnica 
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Despesas Médicas Cobertas por Acidentes e Doenças 

Apenas as despesas Clinicamente Necessárias, incorridas como resultado de um Acidente ou Doença coberto, que são 
especificamente enumeradas na lista de encargos a seguir, e que não são excluídas na seção Exclusões, devem ser 
consideradas como Despesas Cobertas: 

 Encargos feitos por um Hospital para quarto e alimentação, enfermagem de piso e outros serviços, incluindo encargos de serviço 
profissional e com exceção de serviços pessoais de natureza não médica; desde que, no entanto, as despesas não excedam a taxa 
média do Hospital para alojamento em quarto semi privado e alimentação. 

 Encargos feitos para Terapia Intensiva ou Cuidados Coronários e serviços de enfermagem. 

 Encargos feitos para diagnóstico, tratamento e cirurgia por um Médico. 

 Encargos feitos para uma sala de cirurgia. 

 Encargos feitos para tratamento ambulatorial, como qualquer outro tratamento coberto em regime de internação. Isto inclui 
centros cirúrgicos ambulatórios, visitas/exames ambulatórios dos Médicos, cuidados clínicos e consultas de opinião cirúrgica. 

 Encargos feitos pelo custo e administração de anestésicos. 

 Encargos de medicamentos, serviços de raios X, testes laboratoriais e serviços, uso de rádio e isótopos radioativos, oxigênio, sangue, 
transfusões, pulmões de ferro e tratamento médico. 

 Curativos, fármacos e medicamentos que só podem ser obtidos mediante prescrição escrita de um médico ou cirurgião. 

 Cobranças feitas para membros artificiais, olhos, laringe e aparelhos ortopédicos, mas não para a substituição de tais itens. 

 Transporte local de ou para o Hospital mais próximo ou de e para o Hospital mais próximo com instalações para o tratamento 
necessário. Esse transporte deve ser feito apenas por uma ambulância terrestre licenciada. 

 Os custos de fisioterapia, se recomendada por um Médico para o tratamento de uma Deficiência específica e administrada por um 
fisioterapeuta licenciado, são pagáveis a) até ao máximo da apólice em regime de internamento; ou b) até $2,500 em regime de 
ambulatório.  

 Distúrbios Nervosos ou Mentais são pagáveis a) até $500 para tratamento ambulatorial; ou b) até $500 em regime de internação 
hospitalar. Não seremos responsáveis por mais de uma ocorrência de paciente internado ou ambulatorial, de acordo com a Apólice 
em relação a qualquer Pessoa Segurada.    

 Os Cuidados Quiropráticos e Serviços Terapêuticos serão limitados a um total de $50 por visita, excluindo os custos de raios X e de 
avaliação, com um máximo de 10 visitas por Lesão ou Doença.  A cobertura máxima global por Lesão ou Doença é de $500, o que 
inclui despesas de raio x e de avaliação. 

 Cobranças odontológicas acidentais para reparo dentário de emergência ou substituição de dentes naturais danificados como 
resultado de uma Lesão coberta, incluindo despesas com serviços ou medicamentos prescritos, realizados ou solicitados pelo 
dentista.   

 Com relação ao Paliativo Dental, uma condição dentária elegível significa um tratamento de emergência para alívio da dor aos 
dentes naturais até um máximo de $200 por dente. 

 Encargos por complicações com a Gravidez, apenas se a concepção ocorrer enquanto a apólice estiver em vigor. 

 A interrupção terapêutica da gravidez é coberta até um máximo de $500. 

 O Cuidado do Berçário com um Recém-nascido é coberto até o máximo de $500. 

Exclusões e Limitações 

Não pagaremos Benefícios por Morte Acidental e Desmembramento por qualquer perda ou Lesão que seja causada por ou 
resulte de: 
 Doença de qualquer tipo. 
 Infecções bacterianas, exceto infecções piogênicas que ocorrerem devido a um corte ou ferida acidental. 
 Neuroses, psiconeuroses, psicopatias, psicoses ou doenças ou distúrbios mentais ou emocionais de qualquer tipo. 
 Lesão autoinfligida intencionalmente; suicídio ou tentativa de suicídio (Aplicável apenas aos benefícios de Morte Acidental e 

Desmembramento). 
 Guerra ou qualquer ato de guerra, seja declarado ou não.  
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 Lesão sofrida durante a viagem como piloto, aluno piloto, operador ou membro da tripulação, dentro ou sobre, embarque ou 
desembarque de qualquer tipo de aeronave. 

 Lesão ocasionada ou ocorrida ao cometer ou tentar cometer um crime, ou para a qual a causa contribuinte foi a Pessoa Segurada 
estar envolvida numa ocupação ilegal. 

Além disso, este Seguro não cobre os Benefícios de Despesas Médicas para: 

 Condições Preexistentes. 
 Cobranças por tratamento que não seja clinicamente necessário. 
 Encargos de tratamento que excedam as taxas razoáveis e habituais. 
 Encargos incorridos para cirurgia ou tratamentos que sejam experimentais/investigatórios, ou para fins de pesquisa. 
 Serviços, suprimentos ou tratamento, incluindo qualquer período de internação hospitalar, que não tenham sido recomendados, 

aprovados e certificados como clinicamente necessários e razoáveis por um médico. 
 Guerra ou qualquer ato de guerra, seja declarado ou não.  
 Lesão sofrida durante a participação no atletismo profissional. 
 Exames médicos de rotina, imunizações ou outros exames em que não existam indicações objectivas ou comprometimento da 

saúde normal, e exames laboratoriais, de diagnóstico ou de raios x, exceto no decurso de uma Lesão ou Doença estabelecida por 
uma chamada prévia ou assistência de um Médico. 

 Tratamento da articulação temporomandibular. 
 Qualquer tratamento, serviço ou fornecimento não especificamente coberto pela Apólice. 
 Serviços ou suprimentos realizados ou fornecidos por um Parente da Pessoa Segurada, ou por qualquer pessoa que viva com a 

Pessoa Segurada. 
 Cirurgia plástica ou cosmética, exceto como resultado de uma Lesão coberta. 
 Cirurgia Eletiva ou Tratamento Eletivo que pode ser adiado até o retorno da Pessoa Segurada ao seu País de origem ou Residência 

Permanente, onde o objetivo da viagem é buscar aconselhamento médico, tratamento ou cirurgia. 
 Tratamento e fornecimento de dentes falsos ou dentaduras, testes auditivos normais e fornecimento de aparelhos auditivos. 
 Refrações oculares ou exames oftalmológicos com o objetivo de prescrever lentes corretoras para óculos ou para a sua colocação, 

a menos que sejam causadas por uma Lesão ocorrida enquanto estiver segurado ao abrigo do presente contrato.  
 Tratamento enquanto confinado principalmente para receber cuidados de custódia, cuidados educacionais ou de reabilitação, ou 

serviços de enfermagem. 
 Anormalidades congênitas e condições decorrentes ou resultantes das mesmas. 
 Despesas resultantes ou relacionadas com a prática de um delito criminal. 
 Lesão sofrida durante a prática de alpinismo, onde normalmente são usadas cordas ou guias; asa delta; paraquedismo; bungee 

jumping; corridas a cavalo, veículo motorizado ou motocicleta; parasailing. 
 Tratamento pago ou fornecido ao abrigo de qualquer programa ou instalação governamental obrigatória, criado para tratamento 

sem custos para qualquer indivíduo. 
 Lesão ou Doença coberta pelas leis de Compensação dos Trabalhadores, Responsabilidade dos Empregadores ou benefícios 

ocupacionais similares. 
 Lesões para os quais os benefícios são pagáveis sob qualquer apólice de seguro automóvel sem falhas. 
 Tratamento dentário de rotina. 
 Drogas, tratamentos ou procedimentos que promovem ou impedem a concepção, ou impedem o parto, incluindo, entre outros: 

inseminação artificial, tratamento para infertilidade ou impotência, esterilização ou reversão da mesma, ou aborto.  
 Tratamento para transplantes de órgãos humanos e tratamento relacionado. 
 Pés, calos, calosidades ou unhas fracas, tensas ou chatas. 
 Diagnóstico e tratamento da acne. 
 Lesão sofrida enquanto a Pessoa Segurada estiver viajando como piloto, aluno piloto, operador ou membro da tripulação, dentro 

ou fora da aeronave, embarcando ou desembarcando de qualquer tipo de aeronave. 
 Cuidados dentários, exceto como resultado de lesões nos dentes naturais causadas por um Acidente Coberto, salvo cobertura em 

contrário ao abrigo desta Apólice. 
 Despesas incorridas no país de origem do segurado ou país de residência permanente, a menos que cobertas de outra forma por 

esta Apólice. 
 Gravidez, parto ou aborto espontâneo. 
 


