Seguro Aon Student Insurance
Documento de informação sobre produtos de seguros
Companhia: Aon Produto: Apólice ICS Complete+, ICS Complete, ICS Start+, ICS Start
Para mais informações sobre a cobertura completa, leia as Condições da Apólice e consulte o certificado de seguro.

Qualé o tipo de seguro?
O Aon Student Insurance oferece cobertura personalizada para estudantes internacionais. Cada segurado aplica-se individualmente para o
seu próprio seguro de ICS.

Que riscos são segurados?

Que riscos não são segurados?

Despesas Médicas*

Condições médicas existentes ou distúrbios. *

Acidentes

Uma gravidez existente * na data de início do
seguro.

Custos Adicionais/Ajuda e Assistência
Responsabilidade

* O ICS Complete + cobre algumas condições médicas

Assistência Jurídica

pré-existentes.

Itens Pessoais

Há alguma restrição da cobertura?

*
O ICS Complete oferece uma cobertura que abrange
despesas médicas.

Os custos de tratamentos que podem ser
razoavelmente adiados até que a pessoa

O ICS Complete+ (disponível apenas para algumas

segurada regresse ao seu País Natal.

universidades) oferece cobertura para despesas

Custos dentários resultantes de um acidente,

médicas, incluindo algumas condições médicas.

por evento máx. 1100 €

O ICS Start+ oferece uma cobertura suplementar para

Custos dentários para assistência de emergência,

despesas médicas.

por ano segurado máx. 350 €

O ICS Start não cobre despesas médicas.

O ICS Start não cobre despesas médicas.

Onde estou coberto?
Em todo o mundo. A secção de Despesas Médicas do seu seguro oferece cobertura para um período de, no máximo, oito
semanas consecutivas durante uma estadia temporária no seu país natal ou fora do seu país de destino com ligação a uma
viagem. A cobertura da secção de Despesas Médicas tem também efeito durante um estágio no seu país natal por um
máximo de nove meses.

Quais são as minhas obrigações?
• O tomador do seguro e a pessoa segurada devem fornecer todas as informações solicitadas por ou em nome da seguradora.

Quando e como devo pagar?
É muito importante que o prémio seja pago a tempo: no prazo de trinta dias após ter recebido uma fatura do prémio.

Quando começa e acaba a cobertura?
O período que começa na data efetiva e acaba na data limite, conforme estas se encontram especificadas na Apólice.

Como posso rescindir o contrato?
Inicie sessão na sua página pessoal, onde cancelar facilmente o seu seguro.

