Programa de Seguro de Viagens
Representantes do presidente e pessoas indicadas por ele
O seguro é provido quando estiver viajando a serviço do Rotary International ou da Fundação Rotária.
1. Cartão do seguro. Carregue-o consigo o tempo todo em que estiver viajando, pois no caso de acidente ou
doença, deverá apresentá-lo para comprovar que tem cobertura. Se ainda não recebeu o cartão, entre em
contato com os funcionários do RI.
2. Benefícios. Os seguintes benefícios estão inclusos (sujeitos a termos e condições específicos):
•
Cobertura médica. Até US$500.000 para viagens fora do país de residência. Não há cobertura
médica se a viagem for no próprio país.*
•
Perda de objeto de uso pessoal. Até US$1.000 por item ou conjunto de itens, e até US$10.000
para viagens fora do país de residência. Não há cobertura se a viagem for no próprio país.
•
Evacuação por razão de segurança ou desastre natural. A cobertura se aplica apenas para
viagens fora do país de residência. Não há cobertura se a viagem for no próprio país. Autorização
da Europ Assist é exigida antes do planejamento do transporte.
•
Morte ou invalidez por acidente. Até US$500.000
•
Repatriação de restos mortais. Cobertura válida para viagens acima de 160 km (100 milhas) do
local de residência. Autorização da Europ Assist é exigida antes do planejamento do transporte.
•
Transporte médico de emergência. Cobertura válida para viagens acima de 160 km (100 milhas)
do local de residência. Autorização da Europ Assist é exigida antes do planejamento do transporte.
•
Assistência de viagem 24 horas por dia, 7 dias da semana, através da Europ Assistance USA.
Se houver alguma emergência durante a viagem e/ou necessitar de assistência, ligue para o telefone
constante do cartão do seguro.
•
Detalhes da cobertura. Disponível no on-line no Trustees’ Forum (Fórum dos Curadores)
3. Seguro de viagem pessoal. O seguro de viagens do RI proporciona cobertura por no máximo 7 dias para
viagens pessoais relacionadas a viagens financiadas pelo RI, sem custo adicional. Qualquer cobertura
adicional deve ser adquirida separadamente.
4. Formulários de itinerário. Um formulário de itinerário deverá ser preenchido para garantir seguro de
viagem para você e seu cônjuge em viagens a serviço do Rotary não financiadas pelo RI ou pela Fundação
Rotária (por exemplo, em caso de viagem financiada pelo distrito). O formulário de itinerário pode ser
acessado no Fórum dos Curadores e deve ser enviado para o Departamento de Serviços Corporativos antes
da viagem.
5. Formulários de pedido de indenização. No caso de um acidente, doença ou perda de objeto pessoal, um
formulário de pedido de indenização deverá ser preenchido e enviado à companhia de seguros (ACE
American Insurance Co.), junto com faturas e/ou recibos, ao endereço indicado no formulário. Tal formulário
pode ser requisitado à equipe de Gerenciamento de Riscos do RI (insurance@rotary.org). Guarde cópias dos
documentos, inclusive faturas e recibos.

* Contate a Europ Assist mesmo se as suas despesas médicas não forem cobertas por esta apólice.
Se tiver dúvidas, entre em contato com Joy Campbell da Equipe de Gerenciamento de Riscos do RI pelo e-mail:
insurance@rotary.org, tel: +1 847 424-5318 ou fax: +1 847 556-2147.
As informações sobre seguro fornecidas neste documento são tradução do original em inglês e têm o intuito de
resumir os dispositivos e benefícios da cobertura. Os benefícios reais são especificados pelos termos e
condições da apólice de seguro de viagem fornecida pela ACE.

