
 

 

 

Rio de Janeiro, julho de 2020. 
Prezados Pais / Responsáveis, 

É com imenso prazer que informamos através desta circular que a OLM - Nossa Senhora da Misericórdia renovou com a 
CANADÁ Corretora de Seguros, empresa pioneira e especializada em Seguros para Escolas, os importantes benefícios do 
Seguro Escolar CANADÁ (Acidentes Pessoais), para todos os alunos. 

Definição de acidente para efeito de seguro: É o evento com data caracterizada, exclusivamente e diretamente externo, 
súbito, involuntário e violento, causador de lesão física que, por si só, e independente de toda e qualquer outra causa, torne 
necessário tratamento médico.  

As principais características e vantagens do Seguro Escolar CANADÁ são as seguintes: 
ü Cobertura para acidentes ocorridos durante as 24 horas do dia, em todo o Território Nacional; 
ü Cobertura das despesas com honorários de médicos e dentistas, sala de operações, anestesistas, medicamentos, 

radiografias, despesas laboratoriais, etc., limitado ao valor máximo de cobertura contratada pelo Estabelecimento de 
Ensino; 

ü Guia Médico, leitura indispensável para compreensão de todos os recursos oferecidos pelo seguro de Acidentes 
Pessoais, contendo a Relação de Clínicas Credenciadas, as normas para utilização do Seguro, coberturas e exclusões;    

ü Os novos segurados receberão o Guia Médico e a Carteira de Identificação contendo instruções operacionais. Os 
segurados atuais deverão continuar utilizando a Carteira de Identificação e o Guia Médico em seu poder. As 
atualizações do Guia Médico estão disponíveis no nosso site www.canadaseguros.com.br. 

ATENÇÃO: As despesas com honorários médicos, equipe cirúrgica, anestesista e exames complementares decorrentes de 
acidente coberto, efetuadas fora da Rede Credenciada (Livre Escolha), serão indenizadas de acordo com as condições e 
limites de valores estabelecidos na Lista de Procedimentos Médicos da Associação Médica Brasileira (Tabela AMB – LPM/99) 
conforme contrato em poder do Estabelecimento de Ensino e Condições Gerais da apólice. 
Para informações prévias sobre o valor limite de reembolso por procedimento, entre em contato com a CANADÁ.    

 
SENHA DE AUTORIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO - A senha poderá ser obtida de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 18:30 
horas. O próprio Hospital ou Clínica solicitará esta senha à CANADÁ Seguros. 
 
IMPORTANTE: Nos casos de atendimentos ocorridos fora do horário de funcionamento da CANADÁ Seguros, e estando o 
Prestador impossibilitado de solicitar caução ou depósito, o SEGURADO ou seu responsável deverá pagar pelos serviços 
prestados, diretamente à Clínica/Hospital, de acordo com os valores estabelecidos no contrato do Prestador com a CANADÁ 
(tabela da Associação Médica Brasileira – AMB, etc.), para posterior solicitação de reembolso. 
 
A comunicação do acidente à seguradora deverá ser efetuada no prazo máximo de 30 dias, ocorrendo ou não despesas 
médico-hospitalares. 
Somente serão indenizadas as despesas médico-hospitalares e odontológicas efetuadas pelo segurado para seu 
tratamento, caso este seja iniciado nos 30 (trinta) dias, contados a partir da data do acidente e sob orientação médica.  

Vigência do Seguro: 01 / 07 / 2020   a   30 / 06 / 2021. 
Vigência Individual do Segurado - a partir da data de inscrição do aluno no seguro, solicitada pelo Estabelecimento de Ensino. 

Para mais informações, entre em contato com a CANADÁ através da Central de Atendimento (21) 2107-4444 ou 
atendimento@canadaseguros.com.br.  

Para usufruir dos benefícios do seguro é necessário estar em dia com a mensalidade escolar. 
Esta circular descreve as principais características do Seguro Escolar CANADÁ, não substituindo as Condições Gerais e/ou 
Especiais descritas no contrato.  
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