
   

New Brunswick Uluslararası Öğrenci Programı 
Poliçe 11024 
 
Bir Bakışta Faydalar 

 
Kaza Sonucu Ölüm ve Sürekli Sakatlık 
 - 24 saatlik bir kaza nedeniyle bir poliçe yılı için en fazla 10.000 $'a kadar ödeme yapılır. 
 

 - Uçak veya toplu taşıma araçlarında geçirilen kaza sonucunda bir poliçe yılı için en fazla 10.000$'a kadar ödeme yapılır. 
 
Ambulans Hizmeti  
 - Lisanslı bir kara ambulansı ile taşıma için kaza başına en fazla 10.000$'a kadar ödeme yapılır. 
 

 - Hava ambulansı ve hastanın tahliyesi için kaza başına en fazla 500.000 $'a kadar ödeme yapılır. 
 

 - Lisanslı bir taksi ile taşınma için bir kaza başına en fazla 100 $'a kadar ödeme yapılır. 
 
Diş Tedavi Ücreti  
Diş tedavi ücretleri, sigortalının ikamet ettiği bölgede bulunan pratisyen hekim/diş hekimlerinin mevcut diş tedavi fiyat tarifesine 
uygun olarak yapılacak genel ve olağan işlemlerin ücretlerini karşılar. 

 - Kaza sonucunda yapılan diş tedavisi için tedavi başına en fazla 5.000 $'a kadar ödeme yapılır. 
 

 - Acil diş tedavisi için tedavi başına en fazla 600 $'a kadar ödeme yapılır. 
 

 - Yirmi yaş dişlerinin tedavisi için diş başına en fazla 100 $'a kadar ödeme yapılır. 
 
Reçeteli İlaç Ücreti 
 - Reçete başına 60 günlük ilaç temini ile sınırlıdır. 
 
Göz Muayenesi 
 - Her 12 ayda bir yapılan göz muayenesini kapsar. 
 
Yatarak Tedavi  
 - Yarı özel hastane odası ile tıbbi açıdan gerekli yatarak ve ayakta tedavi hizmetleriyle ilgili masraflar, alışılmış, olağan ve 

makul miktarlar çerçevesinde karşılanır. 
 
Gözlük/Cam/Çerçeve ve Lens İşitme Cihazları  
 - Hepsi için bir poliçe yılı başına en fazla 250$'a kadar ödeme yapılır. 
 
Tıbbi Muayene Teminatı  
 - Her 12 ayda bir yapılan Doktor muayenesini kapsar. 
 
Paramedikal Hizmetler  
 - El ve ayak/ayak hastalıkları uzmanı, tıbbi masör, kemikçe uzmanı veya fizyoterapist ücretleri için pratisyen başına bir 

poliçe yılı için en fazla 1.000 $'a kadar ödeme yapılır. 

 - Psikiyatr veya psikolog/psikiyatrik sosyal hizmet uzmanı dahil hepsi için bir poliçe yılı başına en fazla 1.000 $'a kadar; 
hastanede tedavi için ise hayat boyu en fazla 25.000 $'a kadar ödeme yapılır. 

 - Akupunkturcu için poliçe yılı başına en fazla 600 $'a kadar ödeme yapılır. 
 

 - Tüm paramedikal pratisyenler için doktor tarafından verilmiş reçete gereklidir. 
 

Özel Hemşirelik Hizmetleri  
 - Tıbbi olarak gerekli evde bakım, diplomalı hemşire, diplomalı hemşire asistanı veya ruhsatlı hemşire hizmetleri için 

poliçe yılı başına en fazla 10.000$'a kadar ödeme yapılır. Uzman doktorun yazılı olarak yetki vermesi gerekir. 
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Cenaze Hizmeti  
 -  Cenazenin hazırlanması (cesedin yakılması da dahil) ve merhumun en kısa yoldan Kanada'da bulunan herhangi bir 

varış noktasına yapılacak eve doğru taşıma (tabut masrafı kapsam dışıdır) masrafların en fazla 10.000 $'ı kadar ödeme 
yapılır. 

 

Cinsel Sağlık Danışma Hizmeti  
 -  Bir kez yapılacak "doğum kontrol hapı" danışması da dahil olmak üzere STD (cinsel yolla bulaşan hastalıklar) ile ilgili 

danışmanlık hizmeti için poliçe yılı başına en fazla 100$'a kadar ödeme yapılır. 
 
Refakatçi Nakli  
 -  Sigortalı kişinin hastanede yatması gerektiğinde veya kişi öldüğünde, uzman doktor tarafından bir aile bireyinin acilen 

refakat etmesinin belirtildiği durumlarda refakatçinin en kısa yoldan yapacağı (uçak, otobüs, tren ile) yolculuğun 
masraflarının en fazla 5.000 $'a kadar olan kısmı karşılanır. 

 

Tüberküloz Testi ve Aşısı  
 - Poliçe yılı başına en fazla 100$'a kadar ödeme yapılır. 

 
 

Genel Bilgi  
Kapsam Türü  
 - Sadece Acil Durumlar 
Uygunluk Kriterleri  
 - Uluslararası tam zamanlı öğrenim gören bir öğrenci olmanız, Kanada'da geçici olarak kalıyor olmanız ve 65 yaşından 

küçük olmanız gerekir. 
Poliçede belirtilen yıllık limitin Genel Toplamı  
 - bir poliçe yılı için 5.000.000 $'dır. 
Poliçe Yılı  
 - 15 Ağustos 'den 14 Ağustos 'e kadardır. 
Bitiş Tarihi  
 En erken: 
 - belirtilen poliçe yılı sonu, 
 - Katılımcı Eğitim Kurumu'nu bıraktığınız veya Kurum'dan ayrıldığınız gün, veya 
 - poliçede belirtilen poliçe yılı sonundan önce yaşadığınız ülkeye bir daha dönmemek üzere kesin dönüş yaptığınız gün. 
Dünya çapında Seyahat Süresi  
 Seyahat başına 30 gün ile sınırlıdır. 

 
 

INCONFIDENCE® 

inConfidence®, konaklama süresi boyunca öğrenci veya ev sahibi ailenin yaşayabileceği sorunlarla ilgili telefon 
üzerinden ve online olarak hizmeti sunan kişiye özel ücretsiz, güvenilir bir danışmanlık ve destek programıdır. 
 

inConfidence programı yedi gün, 24 saat boyunca kesintisiz hizmet verir. Daha fazla bilgi edinmek veya 
inConfidence'a ulaşmak için 1-877-418-2181 numaralı telefonu arayabilir veya www.myinconfidence.ca internet 
sitesine (Kullanıcı Kimliği: NBISP, parola: inconfidence) girebilirsiniz. Ücretsiz telefon hattını arayarak 140 dilde 
gerçek zamanlı çeviri hizmetinden yararlanabilirsiniz. 
 
 

Bu bilgi sadece özet amaçlı olup, bir sözleşme özelliği taşımaz. Kesin ek ücretler, şartlar ve koşullar poliçe ve kitapçıkta açıklanmıştır. 
 

Sorularınız için, 1-800-667-4511 numarasını arayarak Medavie Blue Cross ile irtibata geçebilir veya sorunuzu inquiry@medavie.bluecross.ca 
adresine e-posta olarak gönderebilirsiniz. 
 

Plan ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen www.nbispinsurance.ca adresine girerek New Brunswick Uluslararası Öğrenci Planı internet sitesini 
ziyaret ediniz. 

 
 


