SEGURO EDUCACIONAL
A certeza de um futuro melhor para seus filhos.

Prezados Pais e/ou responsáveis,
Visando proporcionar mais segurança aos nossos alunos, o Centro
Educacional Universo disponibiliza o Seguro Educacional.
O Seguro Educacional é um produto moderno, indispensável, pois
garante aos alunos a continuidade dos seus estudos diante de possíveis
adversidades que estão presentes em nosso dia a dia.
Esse benefício possui uma proteção financeira em que as mensalidades
dos alunos serão pagas até o limite contratado na apólice, caso o responsável
financeiro do aluno venha a faltar ou nos casos de invalidez permanente total.
No caso de perda de renda como demissão involuntária, incapacidade física
temporária ou decretação judicial de falência, a proteção financeira se estende
por até 3 (três) mensalidades consecutivas.
Além dessa proteção financeira, o Seguro Educacional também prevê a
cobertura de Acidentes Pessoais para todos os nossos alunos, cobrindo
inclusive

os

valores

relativos

às

“Despesas

Médicas

Hospitalares

e

Odontológicas” em caso de acidentes.
Esse seguro conta com a consultoria e administração da ROCHA
Corretora de Seguros e essa apólice é garantida pela MAPFRE Seguros S/A.
Gratos pela sua atenção
À Diretoria
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SEGURO EDUCACIONAL
A certeza de um futuro melhor para seus filhos.

RESUMO DAS CONDIÇÕES
Responsável Financeiro “elegível ao seguro” – É a pessoa física, entre 18
a 65 anos, responsável pela assinatura do contrato de matrícula junto à nossa
Instituição.
Em caso de Falecimento ou Invalidez Permanente Total do responsável
financeiro, o Seguro Educacional irá garantir o pagamento integral da anuidade
até o término do contrato do ano letivo em curso.
Em caso de demissão do responsável financeiro com vínculo empregatício
formal acima de 12 meses, o Seguro Educacional irá garantir o pagamento de
até 3 (três) mensalidades consecutivas, correspondentes ao valor vigente na
data do evento. Não estão cobertos os casos de demissão voluntária ou por
justa causa.
Quando o responsável financeiro for profissional liberal ou autônomo, o seguro
garante o pagamento de até 3 (três) mensalidades consecutivas em caso de
interrupção das atividades remuneradas decorrentes de acidente ou doença.
Imprescindível que seja comprovado o afastamento médico superior a 15
(quinze) dias consecutivos.
No caso do responsável financeiro ser empresário, o referido seguro também
garante o pagamento de até 3 (três) mensalidades consecutivas, porém é
necessário a decretação judicial da falência.
Educando – É o próprio aluno.
O educando regularmente matriculado contará com um seguro de “Acidentes
Pessoais”, garantindo o pagamento das Despesas Médicas Hospitalares e
Odontológicas decorrentes de acidentes até o limite de R$ 10.000,00 (Dez mil
reais).
A cobertura do Seguro para o aluno é 24 horas por dia em todo o território
nacional.
Cada aluno irá receber, posteriormente, a carteirinha do Seguro que também
poderá ser usada como carteira estudantil.
No momento do acidente, o atendimento deverá ser solicitado através do
número 0800 775 12 05 para a central de atendimento da seguradora que
encaminhará o aluno para o hospital ou clínica credenciada mais próxima. Em
casos de impossibilidade de atendimento na rede credenciada, o atendimento
poderá ser efetuado em sistema particular para posterior reembolso das
despesas médicas.
Para maiores informações ou em caso de ocorrências, ligue para a
Central de Atendimento da MAPFRE SEGUROS – 0800 775 12 05.
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