Condições Gerais para uso de seguro Guard.Me
!
!

Mediante o seguinte documento confirmo que recebi, li e compreendi todas as
informações especificadas na Política Geral Guard. Me Canadá/Internacional/Global
sobre a cobertura e uso da mesma indicados nos documentos (Política Geral e
Procedimentos para uso do seguro). Fica entendido que devo chamar o telefone de
emergência indicado no cartão de seguro Guard. Me (ver instruções de uso em
relação a chamada de emergência) para informar qualquer situação de acidente ou
emergência que se apresente durante a viagem e que esteja coberta pela política
contratada (ver exclusões).
Em caso de não poder fazer a chamada antes do atendimento, entendo que devo
chamar o telefone de emergência dentro de 24 horas, caso contrario NAO TEREI
DIREITO A NENHUM TIPO DE COBERTURA.
Fica entendido que para casos simples (gripe, dor de cabeça, febre, etc...) devo
visitar um consultório medico, pagar a consulta e depois solicitar o reembolso
através da pagina web: www.guard.me em casos sérios (fraturas, cirurgias, etc..)
que exigem tratamento e ou internação em um hospital tenho que chamar o telefone
de emergência e avisar o caso, a seguradora realizará todas as providencias de
pagamentos diretamente ao hospital. Sei que, para ambos os casos (simples ou
sérios) terei cobertura sempre e quando o caso não se aplique sobre exclusões (ver
política geral “exclusões”).
O seguro Guard.Me não pode ser cancelado uma vez que tenha sido emitido a
menos que o visto tenha sido cancelado. Se o visto foi cancelado e o período de
cobertura não tenha começado você tem direito a solicitar o reembolso do mesmo.
O reembolsado é pelo valor do seguro descontando 10% devido a gastos
administrativos e recebe o reembolso através da agencia de intercambio ou da
pessoa responsável pela venda do seguro Guard.Me num período não maior de 30
dias.
Para realizar mudanças sobre as datas da cobertura, tenho que informar a agencia
de intercambio ao menos 48 horas antes do inicio da cobertura, para que a mesma
possa enviar seu novo cartão de seguros Guard.Me indicando as novas datas.
Se desejo realizar a extensão do seguro, tenho que fazer a solicitação através da
agencia de intercâmbios.
Em nenhuma circunstancia posso comprar o seguro em que a data de inicio seja de
dias anteriores (back date).
Tenho em conta que a apolice de seguros é um dos requisitos exigidos para obter
o visto, Guard.Me tem a obrigação de informar a qualquer instituição que seu seguro
foi expedido e tem validade, ou em caso de cancelamento Guard.Me tem que
informar sobre a anulação do mesmo.
Mediante minha assinatura certifico que aceito as condições de uso e cancelamento
da política de seguros Guard.Me
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