Notes sobre les assegurances que s'han de contractar
per al Programa Internacional. (26/06/2012)
1. Quina cobertura ha de tindre? Assistència sanitària i
repatriació.
2. Per quin import? Algunes universitats de Mèxic, Usa i
altres països posen un import mínim a la cobertura que
ha de tindre l'assegurança. Consulta la documentació i la
web de la universitat a la que viatges.
3. Puc contractar l'assegurança amb qui jo vulga? Depén de
molts detalls:
• Algunes universitats t'exigiran que compres la seua
assegurança. Et poden demanar que pagues abans
d'anar o en el moment de registrar la teua arribada.
• Si tens una beca del Banc de Santander has de
contractar l'assegurança amb la companyia que et
diga el Banc de Santander. Et descomptaran
l'import de la quota de l'import de la beca.
• En la resta de casos pots contractar amb la
companyia que vulgues.
4. Qualsevol companyia és bona? En principi sí. Qualsevol
companyia d'assegurances et podrà oferir una pòlissa
d'assegurances de viatge per 6 mesos o per 11 mesos
que cobrisca assistència sanitària i repatriació. Si tu o la
teua família té alguna assegurança de salut pots
consultar si et cobreix o si pots contractar una
"extensió".
5. Jo no conec cap companyia. On puc anar? Sense ànim de
recomanar-ne cap en concret:
•
•
•
•

A qualsevol companyia d'assegurances.
A l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ)
Companyies que han fet ofertes a la UV
Companyies ens han fet arribar informació sobre
assegurances de viatge:
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606959125

AON Paula de Castro, 913405508
Europea de Seguros, 913874697
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Salvador,

963938623,

6. La universitat de destinació em demana informació sobre
la pòlissa ja? Sí però no el moment de fer la sol·licitud.
En el moment de fer la sol·licitud no pots donar aquesta
informació. Algunes universitat exigeixen que els envies
la informació de la pòlissa un mes abans d'incorporart'hi. La majoria t'ho demana el dia que hi arribes. Si et
demanen aquesta informació amb molta antelació,
demana un pressupost a la companyia i envia una còpia
del pressupost.
7. Com he d'acreditar que he contractat l'assegurança?
Amb la pòlissa i el rebut d'haver pagat la quota. Si has
fet una "extensió" d'una pòlissa pre-existent, demana
algun tipus de certificat que diga la cobertura.
8. Qui em pot demanar que acredite que tinc la pòlissa.
 La Universitat de destinació et pot demanar que
n'envies una còpia abans d'anar o demanar-te-la en el
moment de registrar la teua arribada.
 La Universitat de València. Has de presentar una
fotocòpia de la pòlissa i del rebut de pagament. És un
dels "documents útils" que has de presentar-nos.
 L'ambaixada en el moment de demanar el visat.

