
 TravelStarTravelStar®® ਟ੍ਰੈਵਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਟ੍ਰੈਵਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ
 • ਇੱਕ ਟਟ੍ਪ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਬੀਮਾ
 • ਕਈ ਟਟ੍ਪਾਂ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਬੀਮਾ
 • ਟਟ੍ਪ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਰੈਣ ਦਾ ਬੀਮਾ
 • ਸਮਾਨ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦਾ ਬੀਮਾ
 • ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟਪਊਟਰ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ

 ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਲਾਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਲਾਨ
ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਕਰੈਨੇਡਾ ਟਵੱਚ ਜਾਂ ਟਵਦੇਸ਼ ਟਵੱਚ ਸਰੈਕੰਡਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ 
ਪੜ੍ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਵਟਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਟਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਫਰ ਦੀ ਕਵਰੇਜ।

 ਟਸਹਤ ਬੀਮਾ ਟਸਹਤ ਬੀਮਾ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਟਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਅਤੇ 
ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਪੂਰਕ 
ਕਵਰੇਜ, ਟਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੂਬਾਈ/ਖੇਤਰੀ ਟਸਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਵਰ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 

 ਗਰੁੱਪ ਬਰੈਟਨਟਫਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬਰੈਟਨਟਫਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਟਕਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਤਆਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 
ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਬੀਮਾਟਰਿਤ ਲਾਭ ਪਰੈਕੇਜ।

GMS ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧGMS ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ
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ਮਾਲੀ ਟਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ Group Medical Services ਵੱਲੋਂ  ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹਰੈ। 

GROUP MEDICAL SERVICESGROUP MEDICAL SERVICES ਸਸਕਰੈਚੇਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੂਟਬਆਂ ਟਵੱਚ GMS Insurance Inc. 
 ਲਈ ਕੰਮਕਾਜੀ ਨਾਮ ਹਰੈ। ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਟਕਉਬੇਕ ਅਤੇ ਟਨਊ ਬ੍ਨਸਟਵਕ ਟਵੱਚ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। 

® TravelStar ਅਤੇ GMS ਲੋਗੋ, Group Medical Services ਦੇ ਰਟਜਸਟਰਡ ਟ੍ੇਡਮਾਰਕ ਹਨ।

ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲੋਂ  ਵੱਖਰੀ ਹਰੈ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਸਕਰਣ ਨੰੂ ਮੰਟਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਟਵਆ ਂ
 ਲਈ ਬੀਮਾ ਪਾਟਲਸੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇਖੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਸਹਾਇਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟਵੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ 

ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। GMS ਯਾਤਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਟਵੱਚ ਟਰੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਰੈ। 

ਕਰੈਨੇਡਾ-ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰੈਨੇਡਾ-ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ 
ਪੀੜ੍ੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪੀੜ੍ੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ 
ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹਰੈ। ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹਰੈ। 
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ    
1949 ਟਵੱਚ, ਸਸਕਰੈਚੇਵਨ ਵੱਲੋਂ  ਦੁਨੀਆਂ ਨੰੂ ਮਰੈਡੀਕੇਅਰ ਬਾਰੇ 
ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਟਹਲਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ 
ਟਦ੍ੜ-ਇਰਾਟਦਆਂ ਵਾਲਾ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਇਰਾਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ 
ਵਰਗੇ ਟਦ੍ੜ-ਇਰਾਟਦਆਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਟਮਲ ਟਗਆ: 
ਕੁਆਟਲਟੀ, ਸਸਤਾ ਟਸਹਤ ਬੀਮਾ। 

ਹਰੇਕ ਟਵਅਕਤੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਛੋਟੀ 
ਟਜਹੀ ਰਕਮ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏਗਾ ਟਕ ਅਚਾਨਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟਬਮਾਰੀ 
ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਪਆਟਰਆਂ ਦਾ 
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਟਧਆਨ ਰੱਟਖਆ ਜਾਵੇਗਾ – ਅਤੇ ਟਬਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟਧਆਨ 
ਰੱਟਖਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਸ ਵੇਲੇ Group Medical Services ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ।ਉਸ ਵੇਲੇ Group Medical Services ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ।

ਅੱਜ GMS, ਟਸਹਤ ਅਤੇ ਸਫਰ ਬੀਮੇ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਪ੍ੋਵਾਈਡਰ 
ਬਟਣਆ ਹੋਇਆ ਹਰੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਟਵਆਪਕ ਟਕਸਮ ਦੇ ਖਰਟਚਆਂ ਨੰੂ 
ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹਰੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟਨੱਜੀ ਬਰੈਟਨਟਫਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 
ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ 2003 ਤੋਂ ਉਤਸਾਹੀ ਅਤੇ 
ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਪ੍ਤੀ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰੈਨੇਡਾ ਭਰ ਟਵੱਚ ਸੇਵਾ, ਚੋਣ, 
ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ੇਡਮਾਰਕ ਦੇ ਮੇਲ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ 
ਹਾਂ।

65 ਸਾਲਾਂ ਟਵੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਟਲਆ ਹਰੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਕਦੇ 
ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ: 

ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ।

ਫਾਇਦੇਫਾਇਦੇ
ਪ੍ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੈਨੇਡਾ ਘੁੰਮਣ ਆਉਣ ਵਾਟਲਆਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਚੁਣੀ ਹੋਈ 
ਬੀਮਾਟਰਿਤ ਰਕਮ ਤੱਕ, ਅੱਗੇ ਟਦੱਟਤਆਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰਲੀ ਦੇਖਭਾਲਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰਲੀ ਦੇਖਭਾਲ – ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਖਰਚੇ, 
ਨੀਮ-ਟਨੱਜੀ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਇੰਟਰੈਨਟਸਵ (ਗਟਹਨ) ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਰੀ (ਟਦਲ ਸਬੰਧੀ) ਦੇਖਭਾਲ 
ਲਈ ਖਰਚੇ

ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ – ਡਾਕਟਰ ਜਾ ਂਸਰਜਨ ਵਲੱੋਂ  ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਇਲਾਜ

ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾ ਂ– ਐਕਸ-ਰ ੇਅਤੇ ਹੋਰ ਟਨਦਾਨਕਾਰੀ ਟਰੈਸਟ

ਆਉਟ-ਪੇਸ਼ੇਂਟ ਇਲਾਜਆਉਟ-ਪੇਸ਼ੇਂਟ ਇਲਾਜ – ਆਉਟ-ਪਸ਼ੇੇਂਟ (ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼) ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਕਮਰ ੇਦ ੇਖਰਚੇ

ਦੇਸ਼-ਵਾਪਸੀਦੇਸ਼-ਵਾਪਸੀ – GMS ਵਲੋਂ  ਅਗਾਉਂ-ਪਵ੍ਾਨਗੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂ ੰਅਗਲੇਰ ੇਡਾਕਟਰੀ 
ਇਲਾਜ ਲਈ ਘਰ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ $5,000 ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚ

ਡਾਕਟਰੀ ਨੁਸਖੇ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈਡਾਕਟਰੀ ਨੁਸਖੇ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ – ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟਵਚੱ ਨੁਸਖੇ ਟਵਚੱ ਟਲਖੀਆਂ ਡਰਗੱਜ਼ 
ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ

ਐਂਬੂਲੈਂਸਐਂਬੂਲੈਂਸ – ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟਵਚੱ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ਦੁਾ ਸੜਕੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, 
ਜਾ ਂਜੇਕਰ ਅਗਲੇਰ ੇਹਸਪਤਾਲ ਅਦੰਰਲੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਟਲਜਾਇਆ ਜਾ ਟਰਹਾ ਹਰੈ ਤਾਂ 
ਏਅਰ-ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਾ ਂਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਨਰਧਾਰਤ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ।

ਹਰੈਲਥ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਹਰੈਲਥ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ – ਆਸਟੀਓਪਰੈਥ, ਟ਼ਿਜ਼ੀਓਥਰੈਰਟੇਪਸਟ, ਕਾਇਰਪੋ੍ਰੈਕਟਰ (ਰੀੜ੍ ਅਤੇ 
ਨਸ ਪਣ੍ਾਲੀ ਦ ੇਮਾਹਰ), ਕਾਇਰਪੋਟੋਡਸਟ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪਡੋੀਐਟਟਰਸਟ (ਪਰੈਰਾ ਂਦ ੇਮਾਹਰ) 
ਦੀਆਂ ਸਵੇਾਵਾ ਂਦ ੇਖਰਚੇ

ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ – ਕੁਦਰਤੀ ਦਦੰਾ ਂਦੀ ਮਰੁਮੰਤ ਜਾ ਂਬਦਲੀ 
ਜਾ ਂਦਦੰ ਦ ੇਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ

ਟਮ੍ਤਕ ਦੇਹ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਟਲਜਾਣਾਟਮ੍ਤਕ ਦੇਹ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਟਲਜਾਣਾ – ਤੁਹਾਡੇ ਜੱਦੀ ਦਸ਼ੇ ਲਈ ਟਤਆਰੀ ਅਤੇ ਢੁਆਈ, 
ਜਾ ਂਮਤੌ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਗਾ੍ 'ਤੇ ਸਸੰਕਾਰ ਜਾ ਂਦ਼ਿਨਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚ

ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ – ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਟਵਚੱ ਦਾਖਲ ਹੋ, 
ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਆਸਟਰਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ਦੁਾ ਬਾਲ ਦਖੇਭਾਲ

ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਖਰਚੇਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਖਰਚ ੇ– ਪਾਟਲਸੀ ਦੀ ਟਮਆਦ ਪਰੂੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਹਸਪਤਾਲ ਟਵਚੱ ਦਾਖਲ ਰਟਹੰਦ ੇਹੋ, ਤਾ ਂਨਾਲ ਰਟਹ ਰਹੇ ਪਟਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ  
ਟਰਹਾਇਸ਼, ਭੋਜਨ, ਫਨੋ ਕਾਲਾ ਂਅਤੇ ਟਰੈਕਸੀ ਜਾ ਂਬਸ ਦ ੇਟਕਰਾਇਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਟਗਆ 
ਖਰਚਾ

ਕਰੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਰ ਦੀ ਕਵਰੇਜਕਰੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਰ ਦੀ ਕਵਰੇਜ – ਟਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਟਵੱਚ 30 ਟਦਨਾਂ ਤੱਕ ਦੀ 
ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਟਹੱਸਾ ਕਰੈਨੇਡਾ 
ਟਵੱਚ ਹੀ ਟਬਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਟਜ਼ਲ ਬਾਰੇ ਕਰੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  
“ਗਰੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚੋ” ਜਾਂ “ਸਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚੋ” ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਟਦੱਤੀ 
ਗਈ ਹਰੈ।

ਆਟੋਮਰੈਟਟਕ ਪਾਟਲਸੀ ਟਵਸਤਾਰ ਆਟੋਮਰੈਟਟਕ ਪਾਟਲਸੀ ਟਵਸਤਾਰ 
• ਕਰੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਟਵਚਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸ਼ਿਰ ਦੌਰਾਨ 48 

ਘੰਟਟਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਨੰੂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ। 

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਟਵਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਟਮਆਦ ਪੂਰੀ 
ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਰੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਰੇਜ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਟਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ 
ਟਮਆਦ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੱੁਟੀ ਟਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 72 ਘੰਟਟਆਂ ਤੱਕ ਲਈ 
ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਟਹਲਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹਰੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣਾਂ 
ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਟਗਆ ਹਰੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਨਾਹੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਹ ਟਕਤਾਬਚਾ ਸਾਰ ਹਰੈ। ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਟਵਆਂ ਲਈ ਪਾਟਲਸੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇਖੋ। ਵੱਧ ਤੋਂ 
ਵੱਧ ਰਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

Group Medical ServicesGroup Medical Services
2055 Albert Street, PO Box 1949

Regina, SK  S4P 0E3

ਟੋਲ-ਫ੍ੀ 1.800.667.3699 ਈਮੇਲ info@gms.ca
www.gms.cawww.gms.ca   

ਇਮੀਗ੍ੈਂਟਸ ਐਂਡ ਟਵਜ਼ੀਟਰਸ ਟੂ 
ਕਰੈਨੇਡਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ

ਮਰੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਟਥਤੀਆਂ ਅਤੇ  ਮਰੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਟਥਤੀਆਂ ਅਤੇ  
ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਕਵੇਰਜਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਕਵੇਰਜ

6 ਮਈ 2021 ਤੋਂ ਪ੍ਭਾਵੀ



GMS ਪ੍ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਕਰੈਨੇਡਾ ਘੁੰਮਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕGMS ਪ੍ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਕਰੈਨੇਡਾ ਘੁੰਮਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੇਟ ਸੂਚੀਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੇਟ ਸੂਚੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੇਟ x 365 ਟਦਨਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੇਟ x 365 ਟਦਨ
ਟਮੱਥੀ ਹੋਈ ਕਟੌਤੀਟਮੱਥੀ ਹੋਈ ਕਟੌਤੀ (ਪ੍ਤੀ ਦਾਅਵਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਕਰੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਟਵੱਚ ਹਨ) ਟਮੱਥੀ ਹੋਈ ਕਟੌਤੀਟਮੱਥੀ ਹੋਈ ਕਟੌਤੀ (ਪ੍ਤੀ ਦਾਅਵਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਕਰੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਟਵੱਚ ਹਨ)

ਉਮਰਉਮਰ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ $1,000 $500 $100 $0 $1,000 $500 $100 $0

18 ਤੋਂ ਘੱਟਤੋਂ ਘੱਟ $25,000  $1.61  $1.79  $2.09  $2.40  $587.65  $653.35  $762.85  $876.00 

$50,000  $1.83  $1.96  $2.35  $2.49  $667.95  $715.40  $857.75  $908.85 

$100,000  $2.47  $2.63  $3.01  $3.25  $901.55  $959.95  $1,098.65  $1,186.25 

$150,000  $2.72  $3.09  $3.33  $3.67  $992.80  $1,127.85  $1,215.45  $1,339.55 

18-34 $25,000  $1.77  $1.96  $2.36  $2.63  $646.05  $715.40  $861.40  $959.95 

$50,000  $1.99  $2.12  $2.59  $2.74  $726.35  $773.80  $945.35  $1,000.10 

$100,000  $2.75  $3.00  $3.40  $3.60  $1,003.75  $1,095.00  $1,241.00  $1,314.00 

$150,000  $3.05  $3.55  $3.77  $4.09  $1,113.25  $1,295.75  $1,376.05  $1,492.85 

35-54 $25,000  $2.08  $2.28  $2.71  $3.03  $759.20  $832.20  $989.15  $1,105.95 

$50,000  $2.32  $2.60  $2.93  $3.09  $846.80  $949.00  $1,069.45  $1,127.85 

$100,000  $3.01  $3.55  $4.13  $4.49  $1,098.65  $1,295.75  $1,507.45  $1,638.85 

$150,000  $3.36  $3.97  $4.88  $5.23  $1,226.40  $1,449.05  $1,781.20  $1,908.95 

55-59 $25,000  $2.10  $2.29  $2.92  $3.09  $766.50  $835.85  $1,065.80  $1,127.85 

$50,000  $2.36  $2.62  $2.94  $3.10  $861.40  $956.30  $1,073.10  $1,131.50 

$100,000  $3.05  $3.56  $4.44  $4.58  $1,113.25  $1,299.40  $1,620.60  $1,671.70 

$150,000  $3.45  $3.98  $4.91  $5.35  $1,259.25  $1,452.70  $1,792.15  $1,952.75 

60-64 $25,000  $2.89  $3.17  $3.91  $4.12  $1,054.85  $1,157.05  $1,427.15  $1,503.80 

$50,000  $3.22  $3.42  $4.04  $4.14  $1,175.30  $1,248.30  $1,474.60  $1,511.10 

$100,000  $3.46  $4.00  $4.78  $5.06  $1,262.90  $1,460.00  $1,744.70  $1,846.90 

$150,000  $4.00  $4.68  $5.61  $6.03  $1,460.00  $1,708.20  $2,047.65  $2,200.95 

65-69 $25,000 $3.59 $3.80 $4.57 $5.10 $1,310.35 $1,387.00 $1,668.05 $1,861.50

$50,000 $3.99 $4.72 $5.26 $5.85 $1,456.35 $1,722.80 $1,919.90 $2,135.25

$100,000 $4.69 $4.96 $6.62 $7.38 $1,711.85 $1,810.40 $2,416.30 $2,693.70

$150,000 $5.88 $6.24 $8.08 $9.00 $2,146.20 $2,277.60 $2,949.20 $3,285.00

70-74 $25,000 $5.32 $5.89 $7.47 $8.32 $1,941.80 $2,149.85 $2,726.55 $3,036.80

$50,000 $6.67 $7.45 $8.87 $9.89 $2,434.55 $2,719.25 $3,237.55 $3,609.85

$100,000 $7.59 $8.06 $10.56 $11.77 $2,770.35 $2,941.90 $3,854.40 $4,296.05

$150,000 $9.52 $10.33 $12.76 $14.23 $3,474.80 $3,770.45 $4,657.40 $5,193.95

75-79 $25,000 $6.54 $6.95 $9.52 $10.62 $2,387.10 $2,536.75 $3,474.80 $3,876.30

$50,000 $8.48 $9.74 $11.02 $12.28 $3,095.20 $3,555.10 $4,022.30 $4,482.20

$100,000 $10.19 $10.95 $13.59 $15.16 $3,719.35 $3,996.75 $4,960.35 $5,533.40

$150,000 $11.88 $12.85 $16.52 $18.43 $4,336.20 $4,690.25 $6,029.80 $6,726.95

ਦਰਾਂ 6 ਮਈ 2021 ਤੋਂ ਪ੍ਭਾਵੀਪ੍ਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਆਉਣ  ਪ੍ਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਆਉਣ  
ਵਾਟਲਆਂ ਟਵਆਪਕ ਕਵਰੇਜਵਾਟਲਆਂ ਟਵਆਪਕ ਕਵਰੇਜ
ਟਸਹਤ ਬੀਮਾ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਅਟਜਹਾ ਦੇਸ਼ ਹਰੈ, ਜੋ 
ਸਸਤੀ, ਕੁਆਟਲਟੀ ਵਾਲੀ ਟਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ 'ਤੇ ਅਧਾਟਰਤ ਹਰੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ 
ਸੋਚ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰੈਨੇਡਾ ਟਵਚ ਪਟਰਵਾਰ 
ਨੂੰ ਟਮਲਣ ਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਸਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੰੂ GMS 'ਤੇ ਛੱਡ ਟਦਓ। ਅਸੀਂ 
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਟਧਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ – ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਭ ਦਾ 
ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਜਸਦੀ ਕਰੈਨੇਡਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਰੈ!

ਫਾਇਟਦਆਂ ਟਵੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰੋਫਾਇਟਦਆਂ ਟਵੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰੋ
ਅਸਾਨ ਦਰਖਾਸਤਅਸਾਨ ਦਰਖਾਸਤ – ਸਾਡੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਔਨਲਾਈਨ 
ਦਰਖਾਸਤ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਕਰੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਟਹਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਟਵੱਚ ਦਰਖਾਸਤ 
ਟਦਓ।

ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਰਕਮ ਦੀ ਚੋਣਕਟੌਤੀਯੋਗ ਰਕਮ ਦੀ ਚੋਣ – $0, $100, $500 ਜਾਂ $1,000.  
ਚੋਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰੈ।

ਬੀਮਾ ਰਕਮ ਦੀ ਚੋਣਬੀਮਾ ਰਕਮ ਦੀ ਚੋਣ – $25,000, $50,000, $100,000 ਜਾਂ 
$150,000. ਤੁਸੀਂ ਬੀਮੇ ਦੀ ਉਸ ਰਕਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 
ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। 

COVID-19 ਕਵਰੇਜCOVID-19 ਕਵਰੇਜ – ਕੋਟਵਡ-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਟਧਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ 
ਖਰਟਚਆਂ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਨੇਡਾ ਟਵੱਚ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦਾ 
ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ।

ਯਾਤਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਟਰਰੈਵਲ ਅਟਸਸਟੈਂਸ ਸਰਟਵਟਸਜ਼) ਯਾਤਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਟਰਰੈਵਲ ਅਟਸਸਟੈਂਸ ਸਰਟਵਟਸਜ਼) – ਇਹ ਨਾ ਟਸਰਫ 
ਟਦਨ ਟਵੱਚ 24-ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਬਲਟਕ ਇਹ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ  
ਟਵੱਚ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਰਚੁਅਲ ਦੇਖਭਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਦੇਖਭਾਲ – ਟਗੱਟੇ ਟਵੱਚ ਮੋਚ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਲਈ 
ਫੋਨ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਚਰੈਟ 'ਤੇ ਟਕਸੇ ਮਰੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ 
– ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹਰੈ! ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਟਕ ਵਰਚੁਅਲ 
ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਟਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹਰੈ।

ਟਸੱਧੇ ਟਬਲ ਦੇਣੇਟਸੱਧੇ ਟਬਲ ਦੇਣੇ – ਕਈ ਟਸਹਤ ਪ੍ਦਾਤਾ GMS ਨੰੂ ਟਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਬਲ ਟਦੰਦੇ 
ਹਨ, ਟਜਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹਰੈ।

GMS ਗਾਹਕ ਸੇਵਾGMS ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ – ਆਪਣੇ ਪ੍ਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਟਚੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ 
ਤੋਂ ਨਾ ਟਝਜਕੋ।

GMS ਬੀਮਾ ਬ੍ੋਕਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, GMS ਬੀਮਾ ਬ੍ੋਕਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 
ਸਾਡੀ ਵਰੈਬਸਾਈਟਸਾਡੀ ਵਰੈਬਸਾਈਟ  www.gms.cawww.gms.ca 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ  'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 
1.800.667.36991.800.667.3699 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।


