Seguro educacional,
garantia da sua formação!

Preocupado com a continuidade dos estudos e segurança financeira no transcorrer
do curso, o DEHON disponibiliza aos seus alunos o SEGURO EDUCACIONAL.

Se estudar no DEHON já era bom,
agora ficou melhor e mais seguro.
Garantido pela Mapfre Seguros e administrado pela Qh Corretora, o SEGURO EDUCACIONAL garante diversas
situações para que seus estudos não sejam interrompidos por situações financeiras inesperadas. São elas:
• Perda de renda por desemprego - Pagamento de (3) mensalidades escolares (baseada na data do evento) em caso
de desemprego do responsável financeiro (mínimo 12 meses ininterruptos, com vínculo empregatício CLT e
demissão sem justa causa, respeitando a carência de 30 dias do início de vigência da apólice);
• Perda de Renda por Acidente ou Doença (Para Profissionais Liberais ou Autônomos) - Pagamento de até (3)
mensalidades escolares (baseada na data do evento) em caso de acidente ou doença, sofrido pelo responsável
financeiro, por afastamento temporário de suas atividades profissionais;
• Pagamento de indenização para possibilitar a continuidade dos estudos do aluno até o final do Ano Letivo, em caso
de falecimento, por qualquer causa, ou invalidez permanente total por acidente do responsável financeiro.
SAIBA MAIS

Com o Seguro Educacional
você estuda muito mais
tranquilo e pode se dedicar
exclusivamente à sua
formação profissional

(http://www.colegiodehon.com.br/)

Será considerado Responsável financeiro o indicado no
contrato de matrícula, entre DEHON e aluno.
Caso haja alteração do Responsável financeiro,
torna-se necessário que o aluno informe a alteração
na secretaria.
Limite de idade para ingresso é 65 anos.
Deverá estar devidamente matriculado e cursando.
As dúvidas e sinistros deverão ser resolvidas na
Qh Corretora:
e-mail: segurodehon@qhcorretora.com.br
A relação de documentos e passo a passo encontram-se
no link: Regulamento Seguro Educacional.
INÍCIO DE VIGÊNCIA 01/04/2020.
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