
Para a melhor proteção, 
da aterrissagem à decolagem.
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Experiência
Nova Zelândia

 



Cuidados médicos 
Se, por acaso, ficar doente ou sofrer um acidente ou uma 
lesão, você não precisará se preocupar com o pagamento do 
tratamento médico. Pagaremos o médico, o hospital e os custos 
do tratamento.

Evacuação médica 
Em circunstâncias sérias, devido a uma doença ou lesão, você 
pode precisar voltar para seu país de origem. Nesse momento 
difícil, ajudaremos você cuidando das despesas e permitindo 
que você se foque apenas no que é mais importante: sua 
recuperação.  

Se não quiser voltar para casa quando acharmos que você 
deve, uma opção de tratamento no valor de NZ$ 20.000 na 
Nova Zelândia, não normalmente incluso no seguro viagem, 
estará disponível.

Bens 
O plano Prime fornece um ótimo valor de cobertura para sua 
bagagem e itens pessoais. Como alternativa, no plano Lite, 
você pode escolher especificar os itens que deseja incluir no 
seguro ou deixar seus itens fora da cobertura.

 IMPORTANTE:  Leia o resumo dos benefícios nesse folheto e acesse 
www.orbitprotect.com para todos os termos, condições, exclusões  
e excessos aplicáveis aos planos dos seguros.

Itens pessoais de alto valor  
O plano Prime fornece cobertura total para quaisquer itens 
(como câmeras ou computadores) com valor acima de 
NZ$ 2.500, quando você especificar esses itens no formulário 
de requisição. Também é possível especificar cobertura para 
bens no plano Lite (prêmios adicionais aplicáveis).

Condições médicas pré-existentes
Você NÃO tem cobertura automática para condições médicas 
pré-existentes. No entanto, a cobertura pode ser providenciada 
em determinadas circunstâncias por uma pequena taxa 
de processamento de NZ$ 40.

Benefício médico especial!
Há vantagens ao continuar com uma cobertura contínua 
conosco, mas entenda que não somos obrigados a fornecer 
uma nova apólice quando sua apólice atual terminar. Entre em 
contato conosco para mais informações.

Apenas de passagem? Pensando em estudar na Nova 
Zelândia? Ou talvez queira ficar e solicitar uma permissão de 
residência? Tomar essas grandes decisões para você e sua 
família já é difícil o suficiente sem ter que mudar a cobertura 
do seu seguro sempre que as circunstâncias mudarem.

Os planos da OrbitProtect Experience New Zealand abrangem 
turistas, residentes em potencial e todos os outros com 
cobertura com preço acessível que reflete o ambiente local. 
Se sua visita à Nova Zelândia fizer parte de uma grande 
viagem à Oceania, forneceremos uma ótima cobertura por até 
31 dias para viajar da Nova Zelândia para locais como Austrália, 
Fiji e Nova Caledônia. 

Se for à Nova Zelândia como turista e decidir ficar para estudar, 
nossos planos também fornecem a proteção de seguro 
adicional que as escolas exigem. 

Nossos planos são subscritos por uma das maiores 
seguradoras da Nova Zelândia, a NZI, uma divisão 
corporativa da IAG New Zealand Limited.

Independentemente 
de ficar aqui por alguns 
dias ou alguns anos, o 
OrbitProtect Experience 
New Zealand foi 
desenvolvido para 
proteger você quando 
algo der errado.

Seguro para todos os visitantes da Nova Zelândia 
Médicos, estabelecimentos de lacticínios, trabalhadores 
da construção civil (reconstrução de Christchurch),  
familiares de estudantes. 1



Para uma resposta rápida, envie sua solicitação online! 
Em www.orbitprotect.com, clique no link para nosso sistema de 
solicitações online. É necessário se registrar somente uma vez. 
Depois disso, será necessário simplesmente efetuar login sempre 
que precisar fazer uma solicitação.

Envio de solicitações online

Resumo dos benefícios
Você tem cobertura na Nova Zelândia, mas a cobertura  
é aplicável a quais outros locais? 

Se você estiver viajando de... você terá uma cobertura máxima de... 

Seu país de origem até a  
Nova Zelândia e volta

9 dias para qualquer viagem única

Nova Zelândia à Austrália e 
Oceania

total de 31 dias durante o período  
do seguro

Benefícios da cobertura Limites de cobertura (NZ$)

Despesas médicas    Prime    Lite

1 Despesas médicas Ilimitado O mesmo que 
o Prime

2 Evacuação/retorno ao país de 
origem em caso de invalidez Ilimitado O mesmo que 

o Prime

3 Custos de acomodação e 
viagem de acompanhante

Até $ 100.000. Limite de 
acomodação diária de 
NZ$ 250 até um máximo 
de NZ$ 5.000 aplicável

O mesmo que 
o Prime

4 Funeral e cremação ou traslado 
do corpo ao país de origem Até $ 100.000 O mesmo que 

o Prime
5 Cuidados de enfermagem em 

casa em caso de deficiência Até $ 50.000 O mesmo que 
o Prime

6 Tratamento dentário de 
emergência Até $ 750 Até $ 250

7 Auxílio monetário durante a 
hospitalização (após 24 horas)

Até $ 100 por dia até um 
máximo de NZ$ 3.000 
e $ 10.000 no exterior

Sem cobertura

8 Morte acidental Até $ 25.000 ($ 10.000  
se menor de 16 anos)

O mesmo que 
o Prime

Bens    Prime    Lite

1 Bagagens e itens pessoais 
têm cobertura do custo de 
substituição ("um novo pelo 
antigo") independentemente 
da idade do produto. Roupas e 
sapatos com mais de 12 meses 
têm um custo de depreciação 
("custo de um novo com uma 
dedução por desgaste"). O valor 
máximo por item que pode ser 
especificado é de $ 10.000. O 
limite do valor total de todos os 
itens especificados é de $ 30.000

Até $ 10.000 além dos 
itens especificados.
Cobertura máxima para 
qualquer item de $ 2.500 
sem especificação

Sem cobertura
(Consulte a 
cobertura 
opcional)

2 Perda ou danos de documentos 
pessoais Até $ 1.000 O mesmo que 

o Prime
3

Roubo de dinheiro Até $ 500 O mesmo que 
o Prime

Benefícios da cobertura Limites de cobertura (NZ$)
Cobertura para viagem 
interrompida    Prime    Lite

1 Custos adicionais de 
acomodação e viagem se a 
viagem for interrompida devido 
a greves, condições climáticas 
etc.

Até $ 10.000 O mesmo que 
o Prime

2 Compra de roupas e artigos 
de higiene pessoal essenciais 
se sua bagagem atrasar por 
mais de seis horas

Até $ 200 Sem cobertura

3 Custos adicionais para 
regresso antecipado Até $ 10.000 O mesmo que 

o Prime
4

Custos para conexões perdidas Até $ 10.000 O mesmo que 
o Prime

5 Custos jurídicos para prisão  
e/ou detenção incorreta

Até $ 10.000 (não no país 
de origem)

O mesmo que 
o Prime

Perda de depósitos    Prime    Lite

Cancelamento dos planos de 
viagem Até $ 50.000 O mesmo que 

o Prime

Responsabilidade pessoal    Prime    Lite

Responsabilidade legal para morte 
acidental ou lesões ou prejuízos 
na propriedade

Até $ 2.500.000 O mesmo que 
o Prime

Procura e resgate    Prime    Lite

Procura e resgate privados Até $ 10.000 Sem cobertura

Excesso de uso  
e perda de veículo alugado    Prime    Lite

1 A cobertura para excesso 
da apólice pode precisar ser 
paga ao alugar um veículo

Até $ 2.000 O mesmo que 
o Prime

2 A cobertura para perda pode 
precisar ser paga à empresa de 
locação

Até $ 5.000 O mesmo que 
o Prime

Excessos aplicáveis a ambos os planos:
$ 75 para todas as outras solicitações, excluindo roupas e artigos de 
higiene pessoal de emergência (Seção 3.7 do documento Prime).

Benefícios para educação na NZ: Durante o período em que 
você ou algum membro de sua família com cobertura do seguro 
estiver estudando, o excesso sobre as solicitações médicas será 
removido (nenhum excesso para estudantes). O excesso de $ 75 
continua sendo aplicável ao restante da família.

A NZI, uma divisão corporativa da IAG New Zealand Limited, recebeu a classificação AA- de força finan-
ceira da Standard & Poor's (Australia) Pty Ltd.

AAA = Extremamente forte AA = Muito forte  A = Forte 
BBB = Bom BB = Médio  B = Fraco
CCC = Muito fraco CC = Extremamente fraco SD = Padrão seletivo
D = Padrão  R = Supervisão regulatória NR = Não classificado

Os sinais de mais (+) ou menos (-) após as classificações de AA a CCC mostram  
a posição relativa dentro das principais categorias de classificação.
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Opções:
Itens de alto valor sempre podem ser adicionados a ambos 
os planos ao pagar um prêmio adicional sobre o item a uma 
taxa de 2%.  
Exemplo: Um item de NZ$ 5.000 x 0,02 = prêmio de NZ$ 100.  
(Valor máximo de NZ$ 10.000 por item)

Sobretaxas do prêmio por idade 
De 61 a 70 anos: adição de 75% à tabela do prêmio individual. 
Na solicitação, as idades de 71 a 80 podem ser consideradas.

Cobertura para trabalhos manuais para agricultura em geral 
(excluindo atividades relacionadas à silvicultura), construção 
e negócios em geral (reconstrução de Christchurch). 
Adição de 20% no prêmio Lite individual para a opção de cobertura.   
Exemplo: Se tiver um plano Prime individual de 12 meses ($ 664), 
adicione 20% do plano Lite individual (NZ$ 99) = NZ$ 763 no total.

       Prime         Prime        Lite         Lite

Individual Familiar Individual Familiar
8 dias $ 75 $ 148 $ 49 $ 101

15 dias $ 105 $ 215 $ 69 $ 145

1 mês $ 165 $ 328 $ 111 $ 225

2 meses $ 243 $ 484 $ 167 $ 338

3 meses $ 304 $ 599 $ 209 $ 416

4 meses $ 365 $ 718 $ 249 $ 499

5 meses $ 415 $ 808 $ 290 $ 563

6 meses $ 452 $ 890 $ 319 $ 619

7 meses $ 504 $ 988 $ 355 $ 687

8 meses $ 549 $ 1.073 $ 382 $ 747

9 meses $ 598 $ 1.174 $ 419 $ 816

10 meses $ 649 $ 1.268 $ 453 $ 882

11 meses $ 698 $ 1.366 $ 487 $ 950

12 meses $ 749 $ 1.459 $ 519 $ 1.019

Nossos prêmios competitivos (NZ$)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES  
que você precisa saber
•   Somente fornecemos cobertura para custos inesperados.  É de 

sua responsabilidade pagar por exames médicos regulares e 
tratamento para manutenção de sua saúde física e dentária.

•   Não forneceremos cobertura se você estiver viajando contra 
recomendações médicas.

•   Não fornecemos cobertura para solicitações de bens se tiver 
deixado seus itens pessoais sem supervisão em um local público 
ou não seguro.

•   A cobertura não abrange ferimentos durante trabalhos manuais, 
a menos que tenhamos concordado, por escrito, em dar 
cobertura ao seu trabalho. Não é necessário obter um acordo 
nosso para as seguintes categorias de trabalho, visto que elas já 
são cobertas automaticamente:

 - Varejo 
- Acomodação 
- Pubs, tavernas e bares 
- Cafeterias, restaurantes 
- Horticultura

•   Podemos cobrir todas as áreas relacionadas à construção, sujeito 
a um prêmio adicional (consulte a tabela de prêmios).

•   É necessário reportar perdas ou roubo de bens à polícia ou às 
autoridades dentro de 24 horas e obter um relatório escrito.

•   A cobertura não será válida se atividades ilegais, drogas ou álcool 
estiver envolvido em qualquer evento que cause danos ou perda.

•   Se quiser fazer uma solicitação para um dano ocorrido na Nova 
Zelândia, será necessário fazer, em primeiro lugar, uma solicitação 
a New Zealand Accident Compensation Corporation (ACC).

•   O seguro viagem não é igual ao seguro de saúde na Nova 
Zelândia. Converse conosco para saber as diferenças antes 
de comprar a cobertura.

OrbitProtect  
Worldwide Assistance

Se tiver uma cobertura de um dos nossos planos e  
algo inesperado acontecer, telefone para: 

0800 478 833 (na Nova Zelândia) 
ou +64 3 434 8151 (ligação telefônica  
a cobrar de outros países).

Estamos sempre a uma ligação de distância,  
24 horas por dia, 7 dias por semana.

Quem tem cobertura nos planos familiar e individual?

INDIVIDUAL: Um adulto e dependentes com menos 
de 19 anos.

FAMILIAR: Dois adultos (casados ou em união estável) 
e dependentes com menos de 19 anos.

Como você solicita uma cobertura?

Para solicitar uma cobertura, você pode:

• Entrar em contato com um corretor

• Acessar www.orbitprotect.com ou

• Telefonar para 0800 478 833 (na Nova Zelândia)  

ou +64 3 434 8151 (ligação telefônica a cobrar fora da Nova Zelândia)
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Número do certificado de seguro:

www.orbitprotect.com 

Nome do segurado

Seguro de Experiência
Nova Zelândia

OrbitProtect Ltd
PO Box 2011, Christchurch 8140, Nova Zelândia,  
Fax: + 64 3 379 0252

Aviso de isenção
As informações contidas nesse folheto são resumidas e estão sujeitas a 
alterações. Consulte o contrato da OrbitProtect para ler todos os termos 
e as condições. As informações aqui contidas mostram nossos prêmios 
válidos a partir de agosto de 2016 e estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio.

(Essa cobertura não está disponível para residentes da Nova Zelândia)

Como entrar em contato conosco?

Se precisar de mais informações ou assistência com 
solicitações, ligue para um de nossos números gratuitos 
abaixo ou acesse www.orbitprotect.com

Na Nova Zelândia  
0800 478 833  

Fora da Nova Zelândia  
+64 3 434 8151  
(ligação a cobrar) 


