SELECT ENGLISH CAMBRIDGE ULUSLARARASI ÖĞRENCİ
SEYAHAT SIGORTASI ÜRÜN ÖZETI
Sigortacı: Sigorta, Zurich Insurance plc tarafından imzalanmıştır.

SELECT ENGLISH CAMBRIDGE kurumumuzda eğitim gördüğünüz süre boyunca size değerli bir teminat sağlamak için Endsleigh ile
ortaklık kurdu. İngiltere'deki eğitim hayatınız boyunca yeterli sigortanız olduğundan emin olmak için birlikte çalışıyoruz. Grup poliçemiz
özellikle İngiltere'de öğrenim görmek üzere yurt dışından gelmiş SELECT ENGLISH CAMBRIDGE öğrencileri için hazırlanmıştır.
Kapsam bölümü

Ana Kapsam

A.

İptal veya Kısaltma Cezaları

3.000 £

B.

Acil Tıbbi ve Diğer Masraflar

2.000.000 £

C.

Ferdi Kaza

30.000 £

D.

Bagaj

1.000 £

E.

Kişisel Para, Pasaport ve Belgeler

F.

Kişisel Sorumluluk

G.

Yurt Dışı Mahkeme Masrafları

10.000 £

H.

Kurs Ücretleri

8.000 £

100 £
1.000.000 £

Uygunluk: Siz ve bu grup poliçesi kapsamında kabul edilen herkes, kendi ülkenizdeki sağlık sistemi altında kayıtlıdır. Ayrıca altı ay veya
daha uzun süre bu grup poliçesi kapsamında iseniz Birleşik Krallık'taki bir Tıp Doktoruna kayıtlı olursunuz. Kendi ülkenizden ve kendi
ülkenize seyahat ediyor olmanız gerekir. Siz ve bu grup poliçesi kapsamında teminat altına alınan herkes, Birleşik Krallık'ta eğitim gören
uluslararası bir öğrencidir.

Temel Faydalar:
90'dan fazla spor ve etkinlik teminatı bu grup poliçesi kapsamına standart olarak dâhil edilir ve poliçe belgelerinizde tüm ayrıntılar mevcuttur.
A. İptal veya Kısaltma Cezaları
•
Sigorta; kaza, rahatsızlık veya hastalık nedeniyle yolculuğun iptalini ve kısaltılmasını kapsar.
B. Acil Tıbbi ve Diğer Masraflar
•
Hastalanır veya kaza yaparsanız Ulusal Sağlık Hizmeti kapsamına girmeyen acil tıbbi faturalarınızı ve hastane masraflarınızı
öderiz
•
Tıbben gerekli olduğunda ülkenize geri dönmeniz için ek maliyetler
•
Yakın bir akrabanız ağır şekilde hastalandığında ülkenize dönmek için makul maliyetler
C. Ferdi Kaza
•
Kalıcı uzuv kaybı veya uzuv kullanım kaybı ya da duyu kaybı veya ölüm için yapılan ödemeler
D. Bagaj
•
Bavulunuzun kaybolması, çalınması veya kazara hasar görmesi durumunda geri ödeme yapılacaktır
E. Kişisel Para, Pasaport ve Belgeler
•
Kaybettiğinizde ya da çalındığında pasaportunuzun veya vizenizin yeniden çıkarılmasına yardımcı olacağız
•
Bizzat sizden veya kilitli iken çalınan para geri ödenir
F. Kişisel Sorumluluk
•
Kazara birine veya malına verilen zararlar karşısındaki yasal sorumluluklar sigorta kapsamındadır
G. Yurt Dışı Mahkeme Masrafları
•
Hukuki yollara başvurmak için yardım ve danışmanlık sigorta kapsamındadır
H. Kurs Ücretleri
•
Ölüm, bedensel yaralanma ya da hastalık nedeniyle kursunuzun tamamlamadan mecburi veya gerekli iptali ya da kısaltılması teminatı

Başlıca İstisnalar
•
•
•
•
•
•
•

Grup poliçesinin birçok bölümünde, talepler ek ödemeye tabi olacaktır. Bu, ek ödemenin geçerli olduğu her bölümün her talebinin ilk
kısmını ödemekle yükümlü olduğunuz anlamına gelir.
Yolculuğa başlamadan önce bilinen ve makul bir şekilde tazminata neden olması beklenen her türlü koşul
Görevli tıp doktorunun görüşüne göre ülkenize dönene kadar bekleyebilecek tedavi veya ameliyat
Ülkeden ayrılmadan önce alınması gerektiği bilinen ilaçlar
Bir kiralık kasada veya kilitli konaklama yerinizde olmadığı sürece herhangi bir zamanda gözetiminiz altında olmayan değerli eşyalar
Saat 09.00 – 21.00 veya 21.00 – 09.00 saatleri arasında kilitli bir kılıfta veya kilitli bir araçta görünmeyecek şekilde örtülmediği sürece,
gözetimsiz motorlu bir taşıtta bırakılan bagajlar
Bir otel kasasında, kiralık kasada veya kilitli konaklama yerinizde olmadığı sürece herhangi bir zamanda gözetimsiz bırakılan kişisel para
veya pasaport

Teminat talebinde bulunma: Tıbbi yardım için lütfen +44 (0)1243 621058 (24 saat) numaralı telefonu arayın. Mahkeme masrafları için +44(0)
1179 045 831 veya yurt dışından +44(0) 1179 045 831 numaralı telefonu arayın. Diğer tüm talepler için lütfen +44(0) 1202 038 946 veya yurt
dışından +44(0) 1202 038 946 numaralı telefonu arayın.

Bu sigorta özeti hakkında: Bu, sigorta grubu poliçemizin bir özetidir ve tüm hüküm ve koşulları içermez. Poliçe belgeniz; kapsam, koşullar ve
istisnalarla ilgili tüm ayrıntıları içerir ve tüm taleplerin karşılanacağını temel alır. Lütfen grup poliçenizin tam olarak korunması için uymanız gereken
“Sağlıkla ilgili önemli koşullar”ı özellikle inceleyin.

