A MPL-RIO

ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS apresenta o
Seguro Escolar da SEGUROS SURA, desenvolvido para tranquilidade e segurança dos alunos.
É na infância e na adolescência que os acidentes ocorrem com maior frequência nas escolas.
Dessa forma, preocupados com segurança do aluno desta conceituada instituição, cabe-nos a
responsabilidade de oferecer condições que proporcionem tranquilidade aos responsáveis no
momento do acidente, evitando sofrimentos futuros.

PARA ATENDIMENTO EM CASO DE ACIDENTE LIGUE: 0800 770 5013
O Seguro Escolar tem as seguintes características:
• Cobertura em caso de acidente durante 24 horas por dia, inclusive sábados, domingos,
feriados e férias escolares, no Brasil ou no exterior;
• A assistência indicará os hospitais de sua rede credenciada;
• Ausência de carências;
• Se acionado o Serviço de Gastos Médicos, Odontológicos por acidente, mas não for
utilizada a rede credenciada da Assistência Escolar indicada pelo 0800 770 5013, o reembolso das
despesas cobertas será feito no prazo de até 30 dias contados da data da entrega dos documentos
solicitados;
• Aconselhamos que ligação para o 0800 770 5013 seja feita pela pessoa que
testemunhou o acidente, dessa forma evitaremos divergências nas informações;
• Não estão abrangidas as despesas decorrentes de aparelhos que se referem à órtese de
qualquer natureza e a prótese de caráter permanente;
• O nome do aluno/funcionário incluído em um determinado mês somente constará na
base do 0800 770 5013 após trinta dias, durante este período o responsável terá direito apenas
ao reembolso;
Obs.: Caso o responsável não ligue para o 0800
poderá utilizá-lo (somente via reembolso).

770 5013 no dia do acidente, posteriormente não

Somente terá direito ao atendimento o aluno que estiver em dia com a
mensalidade escolar.
Em consequência de ACIDENTE as despesas serão reembolsadas:
• Mediante documentos assinados e carimbados pelos Hospitais, equipe médica e dentistas
com suas respectivas notas fiscais entregues na Secretaria da Escola;
• Mediante consultas ao 0800
Contratada.

770 5013, limite conforme contrato entre Contratante e a

IMPORTANTE:
• Todos os alunos receberão a primeira carteirinha do Seguro gratuitamente.
• Em caso de 2ª via será cobrado o custo de R$ 20,00 (Vinte Reais).

“ Pense no seu FUTURO, faça uma Previdência Privada! ”
Entre em contato conosco para maiores detalhes. Teremos o maior prazer em atendê-lo!
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