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O que significa “conveniado” ou “PPO”?
Conveniado significa provedores, como médicos, especialistas e 
hospitais, contratados com este plano de seguro para fornecer 
seus serviços a um custo com desconto. A rede para esse plano 
é Cigna PPO.

Como encontro um médico, hospital ou centro 
de atendimento de urgência da PPO?
1. Visite www.mycigna.com.

2. No canto superior direito da tela, ao lado da caixa de 
pesquisa, clique em “Find a Doctor, Dentist, or Facility” 
(Encontrar um médico, dentista ou centro).

3. Abaixo de “How are you covered” (Qual o tipo de cobertura), 
clique em Employer or School” (Funcionário ou estudante).

4. Insira seu endereço, cidade ou o CEP. Em seguida, clique no 
endereço para confirmar. Clique em “Doctor by Type” (tipo 
de especialidade médica), “Doctor by Name” (por nome do 
profissional) ou “Locations” (localização) e faça a seleção no 
menu suspenso.

5. Clique em “Continue as guest” (Continuar como convidado).

6. Confirme seu endereço e clique em “Continue” (Continuar).

7. Abaixo de “Please Select a Plan” (Selecione um plano), clique 
em “PPO, PPO Tiered” (Parte inferior).

8. Selecione um médico na lista.

O que preciso levar comigo para uma consulta 
agendada com um médico ou ao hospital?
Leve sempre o seu cartão de identificação do seguro e 
documento com foto. Além disso, traga um método de 
pagamento para pagar seu co-pagamento.

Quanto tenho que pagar?
Após sua inscrição no plano, o seguro pagará pelo tratamento 
e serviços mais cobertos, mas você será obrigado a pagar por 
deduções, co-pagamentos e co-seguros aplicáveis. Consulte o 
certificado do plano para obter todos os detalhes dos benefícios.

O plano cobre cuidados preventivos?
Sim, este plano cobre as imunizações recomendadas, os exames 
físicos de rotina e certos testes e exames sem custos para você 
quando recorre a um provedor Cigna PPO.

Por que preciso de seguro de saúde?
A assistência médica nos EUA é cara e complicada. Uma consulta 
médica normal custa, em média, US$ 250, e uma pernoite em 
hospital pode custar milhares de dólares. Quando um acidente ou 
doença imprevista ocorre, é importante que você tenha seguro 
para ajudar a cobrir esses custos altos. Quando usada de acordo 
com as diretrizes, a apólice de seguro fornecida por sua escola é 
destinada a cobrir a maior parte dos custos do tratamento médico 
e medicamentos necessários.

Sabemos que o sistema de saúde nos EUA pode ser difícil de 
entender. Entre em contato com o Relation Insurance Services 
com qualquer dúvida que possa ter pelo telefone (800) 537-1777 
(segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Hora do Pacífico).

Como faço para me cadastrar?
Visite www.4studenthealth.com/saddleback para se inscrever on-line 
com um cartão de crédito, ou faça o download de um formulário de 
inscrição para pagar com cheque ou ordem de pagamento.

A cobertura para dependentes não está disponível neste plano.

Caso tenha dúvidas com relação ao cadastro, entre em contato 
com a Relation no telefone (800) 537-1777 (de segunda a sexta-
feira, das 8h às 17h. Hora do Pacífico).

Como faço para receber meu cartão de 
identificação do seguro?
Você também receberá seu cartão de identificação de seguro 
permanente pelo correio após o início de seu primeiro período de 
cobertura. Os cartões de identificação permanentes serão enviados 
para você uma vez a cada ano letivo. Também é possível baixar o 
seu cartão de identificação em www.wellfleetstudent.com. Caso 
precise de atendimento médico antes de ser informado que seu 
cartão de identificação está ativo, entre em contato com a Relation 
no telefone (800) 537-1777.

Leve seu cartão de identificação com você o tempo todo!

Onde posso receber atendimento?
• Centro de assistência do campus, para doenças ou 

ferimentos leves

• Consultório médico, para questões e consultas médicas

• Centro de atendimento de urgência, para doenças ou 
ferimentos quando o centro de assistência do campus ou o 
consultório médico estiverem fechados

• Hospital, para cirurgia programada ou somente emergências 
médicas

Caso não consiga ir primeiro a um dos centros de assistência do 
campus, procure tratamento médico com um prestador Cigna 
PPO para evitar mais gastos.

E se eu tiver uma emergência, como um 
acidente ou uma situação de risco de morte?
Ligue para 911 ou dirija-se à sala de emergência do hospital mais 
próximo.
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Os medicamentos prescritos estão inclusos  
na cobertura?
Sim. A maioria dos medicamentos sujeitos a receita médica, 
contraceptivos e dispositivos são cobertos. Para pegar uma 
nova receita de prescrição de remédios, entre em qualquer 
rede farmacêutica Express Script e efetue o pagamento da 
sua comparticipação. Não há cobertura em uma farmácia não 
conveniada.

Cobertura oftalmológica ou odontológica é 
fornecida neste plano?
Os benefícios de cobertura odontológica pediátrica e 
oftalmológica continuam válidos até o fim do mês em que o 
estudante completa 19 anos de idade. Consulte o certificado 
do plano para mais detalhes. A cobertura acaba no mês 
após você completar 19 anos. Para opções adicionais, entre 
em contato com a Relation em (800) 537-1777 ou visite 
www.4studenthealth.com/supplemental-plans.

Como minhas faturas médicas são pagas?
Em caso de lesão ou doença:

1. Entre em contato com um médico, hospital ou com o 
School’s Student Health Services (serviço de saúde 
estudantil da universidade).

2. Uma notificação por escrito do requerimento deve ser 
enviado para o endereço abaixo em até 30 (trinta) dias 
após a data da lesão ou início da enfermidade coberta pela 
apólice ou o quanto antes após a recuperação.

3. Envie todas as despesas médicas e hospitalares juntamente 
com o nome do paciente e nome do estudante assegurado, 
endereço, número do Social Security ou número de 
identificação do estudante e nome da universidade sob 
qual o aluno está assegurado para o endereço abaixo. 
Não é necessário preencher um formulário de sinistro da 
empresa para os devidos procedimentos.

Cigna
P.O. Box 188061

Chattanooga, Tennessee 37422-8061
Identificação eletrônica do pagador: 62308

Para um prestador que não seja Cigna PPO:

Wellfleet Group, LLC
P.O. Box 15369

Springfield, Massachusetts 01115-5369
(877) 657-5030, TTY 711

www.wellfleetstudent.com

A empresa deve receber as faturas em até 90 (noventa) dias 
após a prestação serviço. Guarde as cópias de todos os 
documentos que você enviar. Para acompanhar o andamento 
do seu requerimento, ligue para (877) 657-5030, TTY 711 ou 
acesse www.wellfleetstudent.com.

E se eu estiver fora da Califórnia ou dos EUA e 
precisar de tratamento médico?
A cobertura é a nível mundial, com certas limitações. A 
cobertura é a nível mundial; no entanto, qualquer tratamento, 
serviços ou suprimentos incorridos ou recebidos em seu país 
de origem não são cobertos.

Todas as despesas médicas, recibos e outras informações 
devem ser enviadas para o endereço do setor de reclamações.

E se o status do meu visto for alterado?
Você não estará mais qualificado para cobertura sob este plano 
de seguro. Sua cobertura será encerrada. Caso não use o 
seguro e esteja retornando ao seu país de origem, você poderá 
solicitar um reembolso para a universidade. Reembolsaremos 
uma parcela proporcional do pagamento premium (mais a 
diferença de qualquer requerimento pago).

Ainda sou elegível para cobertura se me 
formar e solicitar uma permissão de trabalho 
para treinamento prático opcional?
Sim, mas não pode se cadastrar através da escola. Você deve entrar 
em contato com a Relation através do número (800) 537-1777 
para obter um formulário de inscrição. Além disso, os estudantes 
que estão em treinamento prático opcional devem fornecer uma 
carta de verificação de treinamento prático para serem elegíveis 
para esta cobertura de seguro e devem comprar a cobertura 
de OPT dentro de 30 dias antes da data de vencimento de sua 
cobertura anterior.

Onde posso encontrar informações adicionais 
sobre o plano?
Visite www.4studenthealth.com/saddleback.


