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Plano NZ Student da Uni-Care
O Plano NZ Student foi criado para protegê-lo a partir do momento em que você sai de casa até o seu retorno

OBSERVAÇÃO: todos os limites são expressos em dólares neozelandeses. Sublimites, termos, condições e excessos podem ser aplicados. 
Consulte o site da Uni-Care ou o texto da Apólice do Plano NZ Student para saber a classificação de solidez financeira da nib e ler os termos e condições completos.

Há mais de 20 anos a Uni-Care oferece seguro de 
viagem para quem visita a Nova Zelândia. Isso faz de 
nós a empresa com mais experiência em seguro de 
viagem, para estudantes estrangeiros e visitantes que 
vêm à Nova Zelândia.

Cobertura do Plano NZ Student
O Plano NZ Student foi criado para cobrir situações inesperadas 
quando o segurado está longe de casa. Os limites de cobertura são 
detalhados na Tabela de Benefícios. Criado para ajudar a proteger 
contra os riscos ao viajar e viver no exterior, o Plano NZ Student 
também cobre o regresso temporário ao país de origem, bem 
como viagens para a Austrália e o Sul do Pacífico. Além disso, você 
também pode incrementar o Plano NZ Student para cobrir visitas a 
outros países.

O seguro é obrigatório para estudantes internacionais
Todos os estudantes internacionais são obrigados a ter seguro 
de saúde e de viagem, enquanto estiverem estudando na Nova 
Zelândia. Assim, garanta sua proteção e faça seu seguro com a 
Uni-Care. O Plano NZ Student excede os requisitos de seguro do 
Código de Conduta Educativa (Assistência Pastoral de Estudantes 
Internacionais) 2016. Quando aplicada ao período de sua estadia 
na Nova Zelândia, a Apólice do Plano NZ Student assegura o 
cumprimento dos requisitos de Seguro para Visto de Estudante da 
Nova Zelândia do controle de imigração.

Condições médicas preexistentes
Condições médicas preexistentes não são cobertas 
automaticamente. Em algumas circunstâncias, é possível 
providenciar a cobertura.

Tabela de Benefícios
Uni-Care 
Plano NZ Student

Por pessoa 
segurada:

Seção 1 – Despesas Médicas e Correlatas  
(incluindo evacuação, repatriação e cancelamento)

Ilimitado

Seção 2 – Bagagem e Efeitos de Caráter Pessoal $15.000
Seção 3 – Perda de Conexão de Transporte $25.000
Seção 4 – Morte ou Invalidez por Lesão $50.000
Seção 5 – Responsabilidade Pessoal $2.500.000
Seção 6 – Sequestro e Resgate $250.000
Seção 7 – Locação de Veículos em Excesso $5.000

Alguns sublimites aplicam-se às seções 1 e 2

Seção 1 – Despesas Médicas e Correlatas
• Tratamento médico alternativo (por ano) $500
• Cobertura para óculos e lentes de contato por ano 

(aplica-se apenas a apólices emitidas por 6 meses 
ou mais)

$300

• Tratamento de doenças mentais e aconselhamento 
(inclui cobertura para tentativa de suicídio)

$20.000

• Despesas médicas para regresso temporário ao 
país de origem

$200.000

• Continuidade do tratamento no país de origem 
(após retorno permanente)

$20.000

• Perda de depósitos (incluindo honorários não 
reembolsáveis do prestador de serviços de 
educação)

$100.000

• Repatriação devido ao abuso de drogas/álcool $10.000
• Expatriação $30.000
• Acompanhamento de parentes (inclui cobertura para 

gravidez, suicídio e uso de drogas/álcool)
$100.000

• Diária em caso de internação ($100 por dia) $10.000
• Despesas funerárias (inclui cobertura para gravidez, 

suicídio e uso de drogas/álcool)
$100.000

• Prisão indevida $10.000
• Diária em caso de sequestro de meio de transporte 

($100 por dia)
$10.000

• Devolução emergencial de veículo alugado $1.000
• Atraso de viagem $10.000
• Busca e resgate $10.000

Seção 2 – Bagagem e Efeitos de Caráter Pessoal
• Privação de bagagem $1.000
• Uso não autorizado de documentos de viagem $5.000
• Perda ou roubo de dinheiro $1.000
• Valor máximo de item individual (salvo indicação e 

prêmio adicional pago)
$2.500

• Danos causados por fogo $12.000

A maior seguradora para estudantes internacionais 
da Nova Zelândia

A Uni-Care trabalha em parceria com instituições de ensino e 
agentes de educação internacionais para garantir que os alunos 
estejam protegidos a partir do momento em que saem de casa 
até seu retorno. A Uni-Care opera um escritório dedicado ao 
atendimento em caso de sinistro, para garantir que as exigências de 
nossos estudantes internacionais e suas famílias sejam cumpridas.

O Plano NZ Student é emitido/segurado pela nib nz 
limited (nib) nosso provedor de seguro de viagem de 
confiança, assistido por sua equipe de assistência de 
emergência 24 horas

Contatos em caso de sinistro e assistência emergencial:
Ligação gratuita na Nova Zelândia:  
0800 864 227 (0800 UNICARE)
Ligação gratuita na Austrália: 1800 864 227 (1800 UNICARE)
Outros países: +64 4 381 8166 (chamada a cobrar)

E-mail para aviso de sinistro: claims@crombie.co.nz
E-mail para assistência emergencial fora do horário comercial: 
EmergencyAssistance@nib.com.au

Contatos do escritório de apólices:
Ligação gratuita: 0800 UNICARE (0800 864 227)
Telefone: +64 9 362 4039
E-mail: insure@uni-care.org
Site: www.uni-care.org

Seguro de Viagem Internacional Uni-Care 
Crombie Lockwood (NZ) Limited


