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Group Medical Services ਵੱਲੋਂ  ਬੀਮਾਕ੍ਰਿਤ

GROUP MEDICAL SERVICESGROUP MEDICAL SERVICES ਕਾਪੀਰਾਈਟ © 2021. ਸਭ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। 
Group Medical Services ਸਸਕੈਚੇਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੂਕ੍ਬਆਂ ਕ੍ਵੱਚ GMS Insurance Inc.  

ਲਈ ਕੰਮਕਾਜੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕ੍ਕਉਬੇਕ, ਕ੍ਨਊ ਬ੍ਰਨਸਕ੍ਵਕ ਅਤੇ ਨੁਨਾਵਟ ਕ੍ਵੱਚ ਪੇਸ਼ਕਸ਼  
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

® TravelStar ਅਤੇ GMS ਲੋਗੋ Group Medical Services ਦੇ ਰਕ੍ਜਸਟਰਡ ਟ੍ਰ ੇਡਮਾਰਕ ਹਨ।

ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲੋਂ  ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਸਕਰਣ ਨੰੂ ਮੰਕ੍ਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕ੍ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਵੇਰਕ੍ਵਆਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਪਾਕ੍ਲਸੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇਖੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਹਾਇਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 
ਕ੍ਵੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। GMS ਯਾਤਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕ੍ਵੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ‘ਤੇ 

ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕ੍ਸਹਤ ਬੀਮਾਕ੍ਸਹਤ ਬੀਮਾ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕ੍ਸਹਤ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਪੂਰਕ 
ਕਵਰੇਜ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕ੍ਸਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ। 

ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਾਂ ਸੈਲਾਨੀਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਾਂ ਸੈਲਾਨੀ
ਕੈਨੇਡਾ ਕ੍ਵੱਚ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਕ੍ਲਆਂ ਜਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ – ਇਸ ਕ੍ਵੱਚ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕ੍ਵੱਚ ਤਾਲਮੇਲ 
ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਗਰੁੱਪ ਲਾਭ ਸੰਬੰਧੀ ਪਲਾਨਗਰੁੱਪ ਲਾਭ ਸੰਬੰਧੀ ਪਲਾਨ
ਕ੍ਕਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕ੍ਤਆਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 
ਖਾਸ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਬੀਮਾਕ੍ਰਿਤ ਲਾਭ ਪੈਕੇਜ।

Group Medical Services
2055 Albert Street, PO Box 1949

Regina, SK  S4P 0E3

ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ 1.800.667.3699   ਈਮੇਲ info@gms.ca 
www.gms.ca

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਕ੍ਵੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ?ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਕ੍ਵੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਮਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 
ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਕ੍ਸੰਗਲ-ਕ੍ਟ੍ਰਪ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-
ਕ੍ਟ੍ਰਪ ਪਲਾਨ ਕ੍ਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣੋ। 

ਮਲਟੀ-ਕ੍ਟ੍ਰਪ ਸਾਲਾਨਾ ਪਲਾਨ: ਮਲਟੀ-ਕ੍ਟ੍ਰਪ ਸਾਲਾਨਾ ਪਲਾਨ: 
•   ਅਕਸਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਕ੍ਲਆਂ ਅਤੇ ਸਨੋਬਰਡਾਂ ਲਈ ਕ੍ਤਆਰ ਕੀਤਾ 

ਕ੍ਗਆ।
•   ਪਾਕ੍ਲਸੀ ਸਾਲ ਕ੍ਵੱਚ ਅਸੀਕ੍ਮਤ ਕ੍ਗਣਤੀ ਕ੍ਵੱਚ ਦੌਕ੍ਰਆਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ। 
•   15 ਤੋਂ 30 ਕ੍ਦਨਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਕ੍ਵਚਕਾਰ ਚੁਣੋ।
•   ਕ੍ਸੰਗਲ-ਕ੍ਟ੍ਰਪ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਧਾਰ 

'ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਵਧਾਓ।

ਕ੍ਸੰਗਲ-ਕ੍ਟ੍ਰਪ ਪਲਾਨ: ਕ੍ਸੰਗਲ-ਕ੍ਟ੍ਰਪ ਪਲਾਨ: 
•   ਇੱਕ ਦੌਰੇ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਕ੍ਧਆਨ ਕ੍ਵੱਚ ਰੱਖਕ੍ਦਆਂ ਕ੍ਤਆਰ ਕੀਤਾ 

ਕ੍ਗਆ। 
•   365 ਕ੍ਦਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਦੌਕ੍ਰਆਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਖਰੀਦੋ। 
•   ਕ੍ਕਸੇ ਹੋਰ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਟੌਪ-ਅੱਪ ਕਰੋ। 

ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਘੁੰਮਣਾ ਘੁੰਮਣਾ 
ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।  ਅਤੇ 
GMS ਤੋਂ TravelStarTravelStar®®  
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਵਰੇਜ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਵਰੇਜ 
ਪੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ।ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਕ੍ਸਹਤ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਕ੍ਸਹਤ ਅਤੇ 
ਸੁਰੱਕ੍ਖਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੁਰੱਕ੍ਖਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ 
ਹਾਂ ਕ੍ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਹਾਂ ਕ੍ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ 
ਲਈ ਸੁਰੱਕ੍ਖਆ ਹੈ।ਲਈ ਸੁਰੱਕ੍ਖਆ ਹੈ।

GMS ਬਾਰ ੇ
1949 ਕ੍ਵੱਚ, ਸਸਕੈਚੇਵਨ ਵੱਲੋਂ  ਦੁਨੀਆਂ ਨੰੂ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ 
ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਕ੍ਹਲਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਦ੍ਰੜ-ਇਰਾਕ੍ਦਆਂ 
ਵਾਲਾ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਇਰਾਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਕ੍ਦ੍ਰੜ-ਇਰਾਕ੍ਦਆਂ ਵਾਲੇ 
ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਕ੍ਮਲ ਕ੍ਗਆ: ਕੁਆਲਟੀ, ਕ੍ਕਫਾਇਤੀ ਕ੍ਸਹਤ ਬੀਮਾ। 

ਹਰੇਕ ਕ੍ਵਅਕਤੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਛੋਟੀ ਕ੍ਜਹੀ ਰਕਮ 
ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕ੍ਕ ਅਚਾਨਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕ੍ਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸੱਟ 
ਲੱਗਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਪਆਕ੍ਰਆਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਕ੍ਧਆਨ 
ਰੱਕ੍ਖਆ ਜਾਵੇਗਾ – ਅਤੇ ਕ੍ਬੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕ੍ਧਆਨ ਰੱਕ੍ਖਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਸ ਵੇਲੇ Group Medical Services ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ।

ਅੱਜ GMS, ਕ੍ਸਹਤ ਅਤੇ ਸਫਰ ਬੀਮੇ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਬਕ੍ਣਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਕ੍ਕਸਮ ਦੇ ਖਰਕ੍ਚਆਂ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ 
ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕ੍ਨੱਜੀ ਲਾਭ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ 
2003 ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੁੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ 
ਕ੍ਵੱਚ ਸੇਵਾ, ਚੋਣ, ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰ ੇਡਮਾਰਕ ਸੁਮੇਲ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਦੇ 
ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।

70 ਸਾਲਾਂ ਕ੍ਵੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਕ੍ਲਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ 
ਬਦਲੇਗੀ ਉਹ ਹੈ: ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਕ੍ਖਆ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ।

TravelStar® 

ਟ੍ਰ ੈਵਲ ਬੀਮਾਟ੍ਰ ੈਵਲ ਬੀਮਾ
ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਕਵਰੇਜਸੰਕਟਕਾਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਕਵਰੇਜ
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ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂਸੰਕਟਕਾਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ
ਦਰਾਂ 7 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ। 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕ੍ਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕ੍ਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਕ ਕੋਈ Star, Select +, Select, Standard + ਜਾਂ Standard ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੀਮੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਇਕ੍ਦਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਕ੍ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਾਕ੍ਲਸੀ ਦੇਖੋ। 
ਲਏ ਗਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 15% ਸਮੋਕ੍ਕੰਗ ਸਰਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਪਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਕ੍ਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕ੍ਸੰਗਲ-ਕ੍ਟ੍ਰਪ ਦਰਾਂ ਕ੍ਸੰਗਲ-ਕ੍ਟ੍ਰਪ ਦਰਾਂ ($250 ਕਟੌਤੀਯੋਗ, ਪ੍ਰਤੀ ਕ੍ਵਅਕਤੀ ਦਰਾਂ, ਪ੍ਰਤੀ ਕ੍ਦਨ ਹਨ)

ਕ੍ਟ੍ਰਪ ਦੀ ਲੰਬਾਈਕ੍ਟ੍ਰਪ ਦੀ ਲੰਬਾਈ  (ਕ੍ਦਨਾਂ ਦੀ ਸੰਕ੍ਖਆ)

ਉਮਰਉਮਰ ਦਰਦਰ 0 – 300 – 30 31 – 6031 – 60 61 – 8061 – 80 81 – 10081 – 100 101 – 120101 – 120 121 – 140121 – 140 141 – 160141 – 160 161 – 183161 – 183

1818 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ Star  $2.13  $2.42  $2.90  $3.20  $3.44  $3.55  $3.72  $3.90 
18 – 3418 – 34 Star  $2.37  $2.72  $3.62  $3.96  $4.56  $4.69  $5.04  $5.23 
35 – 5435 – 54 Star  $2.63  $3.07  $3.64  $3.97  $4.56  $4.88  $5.23  $5.41 
55 – 5955 – 59 Star  $4.18  $4.67  $4.86  $4.88  $5.17  $6.08  $6.46  $6.63 
60 – 6460 – 64 Star  $5.02  $5.03  $5.20  $5.22  $5.27  $6.59  $8.01  $8.03 

Select +  $6.66  $6.67  $6.91  $7.19  $7.96  $10.04  $11.20  $11.79 
Select  $8.99  $9.01  $10.42  $12.43  $12.80  $14.68  $15.99  $16.01 
Standard +  $10.86  $10.89  $13.23  $15.82  $16.32  $17.86  $19.54  $19.57 
Standard  $13.24  $13.26  $16.04  $17.36  $17.53  $20.00  $21.71  $21.76 

65 – 6965 – 69 Star  $6.65  $6.90  $7.00  $7.15  $7.90  $8.51  $10.27  $11.43 
Select +  $8.42  $9.59  $10.54  $10.67  $10.80  $11.74  $14.58  $18.10 
Select  $11.44  $13.07  $15.68  $16.11  $17.14  $18.53  $20.41  $22.81 
Standard +  $14.87  $17.01  $21.06  $22.11  $23.54  $24.87  $26.61  $29.76 
Standard  $19.05  $21.57  $25.59  $25.82  $29.36  $30.76  $32.90  $36.82 

70 – 7470 – 74 Star  $9.97  $10.75  $11.00  $11.20  $12.12  $13.42  $15.56  $17.44 
Select +  $12.05  $13.12  $13.66  $13.79  $14.46  $17.48  $20.72  $23.57 
Select  $17.06  $19.38  $20.84  $22.03  $23.59  $25.87  $28.35  $31.36 
Standard +  $21.05  $23.96  $27.12  $28.67  $30.70  $33.43  $36.28  $40.94 
Standard  $24.61  $28.38  $33.42  $34.53  $36.73  $40.59  $44.80  $49.61 

75 – 7975 – 79 Star  $15.51  $17.01  $17.08  $19.18  $21.85  $23.23  $23.57  $25.18 
Select +  $21.00  $24.41  $24.67  $27.27  $30.57  $31.69  $34.92  $40.31 
Select  $27.13  $31.77  $32.04  $36.15  $41.34  $44.04  $45.59  $52.62 
Standard +  $33.65  $39.52  $39.85  $44.98  $51.50  $54.87  $56.86  $65.61 
Standard  $38.37  $44.87  $45.22  $51.08  $58.51  $64.08  $65.29  $73.71 

80 +80 + Star  $24.70  $26.42  $28.39  $29.86  $32.70  $36.25  $36.93  $40.94 
Select +  $34.41  $38.04  $42.21  $45.25  $49.60  $54.74  $59.16  $66.43 
Select  $44.79  $49.51  $55.19  $58.98  $64.70  $71.87  $77.51  $86.90 
Standard +  $55.77  $61.62  $68.89  $73.45  $80.61  $89.57  $96.86  $108.44 

Standard  $66.67  $71.52  $77.30  $81.42  $92.59  $102.92  $107.30  $120.57 

ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਖਾਸਤ $20.00 ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜਦੋਂ ਟੌਪ-ਅੱਪ ਪਲਾਨ ਵਜੋਂ ਵਰਕ੍ਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਕ੍ਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਦਰ ਕ੍ਟ੍ਰਪ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੰਬਾਈ 'ਤੇ ਆਧਾਕ੍ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ TravelStar ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਪਲਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕ੍ਕਸੇ GMS ਬਰੋਕਰ ਨੂੰ ਕ੍ਮਲੋ, 
www.gms.cawww.gms.ca 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 1.800.667.36991.800.667.3699 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਕਵਰੇਜਸੰਕਟਕਾਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਕਵਰੇਜ

ਕਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਬੀਮੇ ਦੇ ਕ੍ਬਨਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ 
ਕ੍ਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕ੍ਸਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੀਆਂ। 

ਬੱਸ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਆਰਕ੍ਿਕ ਪੱਖੋਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਕ੍ਕਫਾਇਤੀ TravelStar® ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ 
ਸੁਰੱਕ੍ਖਅਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ

•   ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕ੍ਕਤੇ ਵੀ $5 ਕ੍ਮਲੀਅਨ (CDN) ਦੀ ਕਵਰੇਜ।$5 ਕ੍ਮਲੀਅਨ (CDN) ਦੀ ਕਵਰੇਜ।

•   ਕੋਕ੍ਵਡ-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਕ੍ਧਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਕ੍ਚਆਂ ਲਈ ਕੋਕ੍ਵਡ-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਕ੍ਧਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਕ੍ਚਆਂ ਲਈ 
$500,000 (CDN) ਤੱਕ। $500,000 (CDN) ਤੱਕ। 

•   24 ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਭ24 ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਭ (ਜੋ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਕ੍ਵੱਚ ਰਕ੍ਹਣ, ਤਸ਼ਖੀਸੀ 
ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ)।

•   24/724/7 ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਕ੍ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਕ੍ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਜੋ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕ੍ਵੱਚ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

•   ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਸੱਧੇ ਭੁਗਤਾਨ।ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਸੱਧੇ ਭੁਗਤਾਨ।

•   ਕ੍ਗੱਟੇ ਕ੍ਵੱਚ ਮੋਚ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਕ੍ਗੱਟੇ ਕ੍ਵੱਚ ਮੋਚ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ 
ਦੇਖਭਾਲ।ਦੇਖਭਾਲ। ਕ੍ਕਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ 
ਕਰੋ।
ਵਰਚੁਅਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਸਿਾਨ 'ਤੇ ਕ੍ਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਲੋੜਾਂ:ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਲੋੜਾਂ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਦਾ ਕ੍ਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰਟ ਕ੍ਵੱਚੋਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਕ੍ਸੰਗਲ ਕ੍ਟ੍ਰਪਕ੍ਸੰਗਲ ਕ੍ਟ੍ਰਪ $0 ਕਟੌਤੀਯੋਗ = ਦਰ x 1.1 $250 ਕਟੌਤੀਯੋਗ = ਚਾਰਟ ਕ੍ਵੱਚ ਕ੍ਦਖਾਇਆ ਕ੍ਗਆ $1,000 ਕਟੌਤੀਯੋਗ = ਦਰ x 0.9 $5,000 ਕਟੌਤੀਯੋਗ = ਦਰ x 0.8

ਮਲਟੀ-ਕ੍ਟ੍ਰਪ ਸਾਲਾਨਾਮਲਟੀ-ਕ੍ਟ੍ਰਪ ਸਾਲਾਨਾ $0 ਕਟੌਤੀਯੋਗ = ਚਾਰਟ ਕ੍ਵੱਚ ਕ੍ਦਖਾਇਆ ਕ੍ਗਆ $250 ਕਟੌਤੀਯੋਗ = ਦਰ x 0.9 $1,000 ਕਟੌਤੀਯੋਗ = ਦਰ x 0.8 $5,000 ਕਟੌਤੀਯੋਗ = ਦਰ x 0.7

ਪਕ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਕਰੋਪਕ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਕਰੋ

ਪਕ੍ਰਵਾਰ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਪਕ੍ਰਵਾਰ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਕੱਠੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕ੍ਦਓ ਅਤੇ 
ਹਰ ਕ੍ਕਸੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਸੰਗਲ ਕ੍ਟ੍ਰਪ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਕਵਰੇਜ 
'ਤੇ 5% ਸਾਿੀ ਛੋਟ ਕ੍ਮਲਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ – ਬੱਚੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ 
ਕਰਦੇ ਹਨ!

ਸਾਿੀ ਛੋਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ: ਛੋਟ ਕ੍ਸਰਫ ਕ੍ਸੰਗਲ ਕ੍ਟ੍ਰਪ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਪਲਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ 
ਹੈ। ਛੋਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕ੍ਕ ਤੁਸੀਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਕ੍ਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ (ਪਤੀ/
ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਕ੍ਨਰਭਰ ਕ੍ਵਅਕਤੀ) ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ। ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ(ਮਾਕ੍ਪਆਂ) ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕ੍ਨਰਭਰ ਕ੍ਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਲਟੀ-ਕ੍ਟ੍ਰਪ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰਾਂ ਮਲਟੀ-ਕ੍ਟ੍ਰਪ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰਾਂ 
($0 ਕਟੌਤੀਯੋਗ, ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕ੍ਵਅਕਤੀ, ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹਨ)

ਕ੍ਟ੍ਰਪ ਦੀ ਲੰਬਾਈਕ੍ਟ੍ਰਪ ਦੀ ਲੰਬਾਈ (ਕ੍ਦਨਾਂ ਦੀ ਸੰਕ੍ਖਆ)

ਉਮਰਉਮਰ ਦਰਦਰ 3030 1515

1818 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ Star $53 $41
18 – 3418 – 34 Star $108 $76
35 – 5435 – 54 Star $131 $78
55 – 5955 – 59 Star $144 $103
60 – 6460 – 64 Star $256 $157

Select + $272 $175
Select $332 $223
Standard + $382 $270
Standard $452 $313

65 – 6965 – 69 Star $455 $266
Select + $503 $286
Select $592 $383
Standard + $709 $457
Standard $839 $556

70 – 7470 – 74 Star $695 $449
Select + $762 $493
Select $898 $608
Standard + $1,078 $729
Standard $1,278 $864

75 – 7975 – 79 Star $886 $598
Select + $974 $656
Select $1,148 $771
Standard + $1,378 $926
Standard $1,634 $1,047
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