Resumo de Benefícios
Seguro Médico e Contra Acidentes para Viagens Financiadas por Subsídio
Todas as pessoas cujas viagens forem patrocinadas por Subsídios Distritais, Subsídios Globais, Subsídios Predefinidos (somente equipes de
formação profissional) e Bolsas Rotary pela Paz estarão cobertas pelo Seguro Médico e Contra Acidentes para Viagens Financiadas por Subsídio.
Para receber a cobertura automaticamente, faça a reserva da passagem com a BCD Travel. Se você receber um subsídio mas pagar pela
passagem com seu próprio dinheiro, preencha a Notificação de viagem para ativar a cobertura. Este seguro fornece cobertura contra acidentes e
doenças inesperadas sem franquia ou copagamento. A apólice não fornece cobertura para serviços médicos rotineiros ou preventivos, oferecendo
apenas benefícios limitados para viagem dentro do país de residência da pessoa e apenas complementando qualquer outra cobertura de seguro já
existente.
A cobertura é válida no período do subsídio e durante viagens pessoais razoáveis dentro de tal período (por exemplo, para bolsistas). Sendo assim,
a cobertura não se aplica a viagens pessoais antes do início do subsídio ou depois dele. No entanto, concedemos até dois dias de cobertura antes
do início do subsídio e depois dele para fins de viagem. Recomendamos que obtenha seguro próprio para viagem pessoal antes ou depois do
período do subsídio.
Tenha sempre consigo o cartão de identificação do seguro de viagem, disponível no site de subsídios do Rotary. Se sofrer um acidente ou ficar
doente, apresente o cartão como comprovante de seguro.
Os seguintes benefícios estão inclusos (sujeitos a termos e condições específicos):


Assistência viagem 24 horas por dia, 7 dias da semana, através da Europ Assistance USA (“Europ Assist”). Inclui auxílio antes
e durante a viagem, assistência médica e encaminhamento de mensagens de emergência. Ligue para os seguintes números se
precisar de ajuda com o atendimento médico:
 Nos EUA e Canadá: +1.888.870.2947.
 Todos os outros locais: +1.609.375.9190 (a cobrar).
 Ou envie e-mail: AXIS.travel@europassistance-usa.com.



Cobertura médica. Até US$500.000 para viagens fora do país de residência.



Transporte por motivo de emergência médica. Até US$4.000 para enviar um membro da família imediata do segurado ao local em
que este se encontrar, caso haja uma emergência médica.



Transporte médico de emergência. Cobertura válida para viagens acima de 161 km do local de residência. Exige autorização
antecipada da Europ Assist.



Repatriação de restos mortais. Cobertura válida para viagens acima de 161 km do local de residência. Exige autorização antecipada
da Europ Assist.



Perda ou dano de objeto de uso pessoal. Até US$500 por perdas ou danos a objetos pessoais ocorridos durante viagem em
empresa de transporte.



Morte ou invalidez por acidente. Até US$1.000 em caso de morte.



Cancelamento de viagem. Até US$1.500 para despesas com cancelamento de viagem não reembolsável devido a ordem médica,
condições do tempo ou greve.



Interrupção de viagem. Até US$2.500 para despesas adicionais devido a interrupções de viagem não reembolsável por motivo de
ordem médica, condições do tempo ou greve.

Leia a descrição dos benefícios para mais informações sobre a apólice de seguro.
No caso de acidente, doença ou perda de objeto pessoal, envie um formulário de pedido de indenização à empresa de seguros (AXIS) com todos
os recibos, caso não seja providenciado pela Europ Assist. Baixe o formulário no site do Rotary. Guarde cópias de toda documentação, incluindo
recibos.
Dúvidas? Envie um e-mail para insurance@rotary.org.
As informações de seguro fornecidas neste documento têm o intuito de resumir os dispositivos e benefícios da
cobertura. Os benefícios são especificados nos termos e condições da apólice de seguro.

