
 

 

Apólice de Seguro de Dispositivos 
Fundamental K –6ª série 

O Murray City School District (MCSD) está oferecendo uma oportunidade para as famílias garantirem o chromebook 

emitido pela escola que será atribuído ao seu filho. Esta apólice de seguro cobrirá o dispositivo contra danos causados 

por: vandalismo & roubo (com relatório policial acompanhado), incêndio, inundação, desastres naturais e surto de 

energia devido a quedas de raios, bem como danos acidentais, como uma tela rachada, derramamentos de líquido, 

etc. Esta apólice de seguro fornece cobertura de custo de substituição e cobre o dispositivo dentro e fora da escola.  

 

O custo não reembolsável da apólice de seguro é de $ 25 por dispositivo por ano. 

 

Todos os incidentes/danos/reparos devem ser reportados ao Departamento de Tecnologia do MCSD para manter 

a cobertura da apólice.  Vários sinistros de seguro podem resultar em futuras restrições de dispositivos.  

 

Programa de Seguros 

Opte 

por 

1st 

dedutível 

2nd 

dedutível 

3ª 

franquia 

Danos intencionais 

ou excessivos 
Perdido 

Roubado 

Com relatório policial 

acompanhado 

$25 $0 $25 50 dólares. $228 $228 $0 

 

As famílias que optarem por sair do plano de seguro serão responsáveis pelo custo total de reparo ou substituição 

conforme determinado pelo distrito, se o dispositivo estiver danificado, roubado, etc., seu aluno é responsável 

pelo dispositivo. 

 
Não inscrito em programa de seguros 

Ao nãofazer esta apólice de seguro , aceitarei a responsabilidade financeira por qualquer dano ao dispositivo ou 
componentes do dispositivo. Veja lista e custoabaixo. 
 
Se você tem um seguro pessoal que cobre o dispositivo, você ainda é obrigado no prazo de 30 dias a pagar todas as 
contas ao MCSD.  Observe que todos os reparos e/ou peças devem ser concluídos através do  Departamento de 
Tecnologia MCSD. Você será responsável pelo custo do dispositivo se optar por usar peças externas e/ou reparos, 
pois você terá anulado nosso acordo com nosso fornecedor. 

Trabalho  Custo de hardware 

Mínimo $75 para diagnóstico & trabalho     MAIS Custo real das peças de reposição 

 
 

Carregador & C 
A apólice de seguro não cobre o carregador ou o caso. A taxa de substituição será avaliada se ocorrer dano, 

vandalismo, perda ou não retorno do carregador ou caso no final do ano letivo.  

 

Você pode comprar um carregador substituto do escritório principal da escola do seu aluno por $20. 

 

Use o link abaixo para comprar o Chromebook Insurance. 

 

https://murrayschools.revtrak.net/technology-sales/ 

 

Você também pode comprar seguro, pessoalmente na escola do seu aluno com dinheiro ou cheque.
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