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Group Medical Services ਵੱਲੋਂ  ਬਰੀਮਾ ਕਰੀਤਾ ਹੋਇਆ

GROUP MEDICAL SERVICES ਕਾਪਰੀਰਾਈਟ © 2018 ਸਭ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ।
Group Medical Services ਸਸਕਚੇੈਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦ ੇਸਬੂਬਆਂ ਬਵਚੱ GMS Insurance Inc. ਲਈ ਕਮੰਕਾਜਰੀ ਨਾਮ ਹੈ।

ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਰੀ ਬਕਉਬੇਕ ਅਤੇ ਬਨਊ ਬ੍ਨਸਬਵਕ ਬਵੱਚ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀਤਰੀ ਜਾਂਦਰੀ। 
® OmniPlan, ExtendaPlan, TravelStar ਅਤੇ GMS ਲੋਗ ੋGroup Medical Services 

ਦ ੇਰਬਜਸਟਰਡ ਟ੍ਡੇਮਾਰਕ ਹਨ। 

ਜੇ ਪਜੰਾਬਰੀ ਸਮਗੱਰਰੀ ਅਗੰਰਜ਼ੇਰੀ ਨਾਲੋਂ  ਵਖੱਰਰੀ ਹੈ ਤਾ ਂਅਗੰਰਜ਼ੇਰੀ ਸਸੰਕਰਣ ਨੂ ੰਮਬੰਨਆ ਜਾਵਗੇਾ। ਬਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਵਰੇਬਵਆਂ ਲਈ ਬਰੀਮਾ 
ਪਾਬਲਸਰੀ ਦਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲਰੀ ਦਖੋੇ। ਸਾਰਰੀਆਂ ਸਵੇਾਵਾ ਂਅਤੇ ਪਸ਼੍ਾਸਨ ਸਹਾਇਤਾ ਅਗੰਰਜ਼ੇਰੀ ਬਵੱਚ ਮਹੱੁਈਆ ਕਰੀਤਰੀਆਂ ਜਾਦਂਰੀਆਂ ਹਨ। 

GMS ਯਾਤਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸਵੇਾ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਬਵੱਚ ਟਲੈਰੀਫਨੋ 'ਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ਰੀਆ ਸਵੇਾਵਾ ਂਪਸ਼ੇ ਕਰਦਰੀ ਹੈ।

GMS ਬਨੱਜਰੀ ਬਸਹਤ: ਅਟਲਾਂਬਟਕ ਦਰੀ ਰੇਟ ਸੂਚਰੀ 
ਮਾਬਸਕ ਰੇਟ 1 ਜੂਨ, 2018 ਤੋਂ ਪ੍ਭਾਵਰੀ ਹੋਣਗੇ

ਆਪਣਰੀ ਮਾਬਸਕ ਰੇਟ ਬਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ:
• ਪਬਰਵਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ।
•  ਜੋੜੇ (ਕਪਲ) ਜਾਂ ਪਬਰਵਾਰ ਲਈ, ਅਰਜ਼ਰੀ ਤੇ ਬਦੱਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬਵਅਕਤਰੀ ਰੇਟ ਬਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
•  ਛੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਵਅਕਤਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਬਰਵਾਰ ਬਵੱਚ, 30% ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
•  ਬਵਕਲਪ ਬਸਰਫ਼ ਹੈਲਥ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਹਰੀ ਖਰਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

•  80 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬਬਨੈਕਾਰ ਬਸਰਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਬਵੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਹਰੀ ਪਾਤਰ ਹਨ। 
•  ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡਰੀਕਲ ਇਬਤਹਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਤੁਹਾਡਰੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰੀਮਰੀਅਮ ਸਮਾਯੋਜਨ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ 

ਫ਼ਾਇਬਦਆਂ ਲਈ ਬੰਦਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਵਰੇਜ ਅਸਵਰੀਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਰੀ ਹੈ।

ਹੈਲਥ ਪਲਾਨ ਦਾ ਪ੍ਕਾਰ ਵਾਧੂ ਕਵਰੇਜ ਬਵਕਲਪ

ਉਮਰ
BasicPlan ExtendaPlan® OmniPlan® ਮੂਲ ਬਪ੍ਸਬਰਿਪਸ਼ਨ 

ਦਵਾਈਆਂ
ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 

ਬਪ੍ਸਬਰਿਪਸ਼ਨ 
ਦਵਾਈਆਂ

ਦੰਦਾਂ ਸਬੰਧਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੌਸਬਪਟਲ ਕੈਸ਼ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਤਰਾ 
15 ਬਦਨ

ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਤਰਾ 
30 ਬਦਨ

ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਤਰਾ 
48 ਬਦਨ

ਬਸ
ੰਗਲ

35 ਤੋਂ ਘੱਟ  $5.75  $14.75  $31.50  $26.25  $77.50  $43.50  $9.00  $3.25  $5.75  $8.75 
35 – 44  $6.25  $16.00  $32.50  $29.75  $85.25  $47.25  $9.25  $4.00  $6.75  $9.50 
45 – 54  $6.50  $16.75  $34.75  $35.50  $93.00  $45.00  $9.50  $4.50  $7.50  $11.25 

55 – 59  $8.00  $16.00  $40.25  $41.75  $99.25  $44.25  $11.25  $6.00  $9.00  $13.25 

60 – 64  $8.25  $18.50  $41.25  $52.00  $117.50  $47.25  $14.25  $8.50  $12.00  $17.75 

65 – 69  $9.50  $20.00  $41.25  $21.25  $84.50  $45.00  $26.50  $10.00  $15.25  $29.50 
70 – 74  $10.25  $22.50  $44.25  $23.50  $88.00  $45.00  $29.00  $12.75  $18.00  $39.00 
75 – 79  $11.50  $26.75  $48.50  $24.50  $87.00  $43.00  $31.50  $14.25  $25.75  $54.00 

80 +  $14.75  $27.75  $55.00  $24.25  $91.75  $45.00  $41.00  $4.75  $5.25  $5.25 

ਹੈਲਥ ਪਲਾਨ ਦਾ ਪ੍ਕਾਰ ਵਾਧੂ ਕਵਰੇਜ ਬਵਕਲਪ

ਉਮਰ
BasicPlan ExtendaPlan® OmniPlan® ਮੂਲ ਬਪ੍ਸਬਰਿਪਸ਼ਨ 

ਦਵਾਈਆਂ
ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 

ਬਪ੍ਸਬਰਿਪਸ਼ਨ 
ਦਵਾਈਆਂ

ਦੰਦਾਂ ਸਬੰਧਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੌਸਬਪਟਲ ਕੈਸ਼ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਤਰਾ 
15 ਬਦਨ

ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਤਰਾ 
30 ਬਦਨ

ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਤਰਾ 
48 ਬਦਨ

ਜੋੜ
ਾ (

ਕਪ
ਲ)

35 ਤੋਂ ਘੱਟ  $8.50  $23.75  $51.00  $48.75  $128.50  $85.00  $16.75  $7.50  $11.25  $16.75 
35 – 44  $8.75  $25.00  $52.50  $56.25  $142.50  $92.25  $17.75  $8.75  $12.75  $19.00 
45 – 54  $9.50  $26.00  $56.00  $66.50  $159.75  $88.25  $18.75  $9.25  $14.75  $21.75 

55 – 59  $11.25  $25.25  $64.75  $79.00  $175.25  $86.75  $21.50  $11.75  $17.75  $25.75 

60 – 64  $12.50  $29.50  $67.00  $98.25  $209.25  $92.25  $27.25  $16.25  $24.75  $36.25 

65 – 69  $15.75  $33.50  $68.50  $41.25  $145.00  $88.25  $50.75  $21.25  $31.00  $58.00 
70 – 74  $16.50  $37.25  $73.50  $44.75  $153.00  $88.25  $56.25  $25.75  $35.75  $77.75 
75 – 79  $20.50  $46.50  $84.75  $44.75  $150.50  $84.25  $60.00  $29.50  $50.25  $106.75 

80 +  $25.25  $53.25  $101.50  $44.25  $160.25  $88.25  $78.25  $9.25  $30.00  $58.00 

ਹੈਲਥ ਪਲਾਨ ਦਾ ਪ੍ਕਾਰ ਵਾਧੂ ਕਵਰੇਜ ਬਵਕਲਪ

ਉਮਰ
BasicPlan ExtendaPlan® OmniPlan® ਮੂਲ ਬਪ੍ਸਬਰਿਪਸ਼ਨ 

ਦਵਾਈਆਂ
ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 

ਬਪ੍ਸਬਰਿਪਸ਼ਨ 
ਦਵਾਈਆਂ

ਦੰਦਾਂ ਸਬੰਧਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੌਸਬਪਟਲ ਕੈਸ਼ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਤਰਾ 
15 ਬਦਨ

ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਤਰਾ 
30 ਬਦਨ

ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਤਰਾ 
48 ਬਦਨ

ਪਬ
ਰਵ

ਾਰ

35 ਤੋਂ ਘੱਟ  $10.50  $28.25  $65.25  $65.50  $159.00  $122.25  $24.50  $8.75  $12.50  $18.75 
35 – 44  $11.50  $31.00  $67.50  $75.50  $175.00  $132.50  $25.75  $9.25  $14.00  $21.50 
45 – 54  $11.75  $32.00  $70.50  $89.75  $197.75  $126.75  $26.50  $9.75  $16.75  $25.50 

55 – 59  $15.25  $32.00  $82.75  $105.75  $215.50  $124.50  $30.00  $13.25  $20.50  $29.50 

60 – 64  $15.75  $36.50  $86.00  $131.75  $257.75  $132.50  $35.00  $17.75  $26.75  $40.00 

65 – 69  $18.50  $43.50  $87.50  $54.50  $170.25  $126.75  $63.50  $22.75  $35.00  $65.50 
70 – 74  $19.75  $47.75  $94.00  $59.75  $179.75  $126.75  $67.75  $28.00  $39.50  $87.75 
75 – 79  $24.50  $55.50  $102.50  $60.00  $176.25  $121.00  $72.50  $32.25  $57.50  $121.00 

80 +  $29.50  $60.50  $116.00  $59.75  $188.75  $126.75  $92.00  $21.75  $32.50  $61.00 

ਬਨੱਜਰੀ ਬਸਹਤ ਕਵਰੇਜ
ਅਟਲਾਂਬਟਕ

1 ਜੂਨ, 2018 ਤੋਂ ਪ੍ਭਾਵਰੀ

 TravelStar® ਟ੍ੈਵਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ
 ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਬਵਦੇਸ਼ਾਂ ਬਵੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਤਕਾਲਰੀਨ ਬਚਬਕਤਸਾ  
 ਯੋਜਨਾਵਾਂ। ਅਤੇ ਬਟ੍ਪ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਜਨ੍ਾਂ ਬਵੱਚ ਬੈਗੇਜ ਪ੍ੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਰੀ  
 ਸ਼ਾਬਮਲ ਹੈ।

ਇਮਰੀਗ੍ੈਂਟਸ ਐਂਡ ਬਵਜ਼ਰੀਟਰਸ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ
ਕੈਨੇਡਾ ਬਵੱਚ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਬਲਆਂ ਜਾਂ ਬਵਜਰੀਟਰਾਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸਰੀ 
ਮੈਡਰੀਕਲ ਬਰੀਮਾ – ਇਸ ਬਵੱਚ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਬਵੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ 
ਲਈ ਲਾਭਕਾਰਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਲਾਨ
ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਬਵੱਚ ਜਾਂ ਬਵਦੇਸ਼ ਬਵੱਚ ਸੈਕੰਡਰਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰੀ 
ਪੜ੍ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਵਬਦਆਰਥਰੀਆਂ ਲਈ ਬਬਲਕੁਲ ਸਹਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸਰੀ 
ਡਾਕਟਰਰੀ ਅਤੇ ਸਫਰ ਦਰੀ ਕਵਰੇਜ।

ਗਰੁੱਪ ਬੈਬਨਬਫਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਬਕਸੇ ਵਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਰੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਤਆਰ ਕਰੀਤੇ ਅਤੇ 
ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਬਰੀਮਾਬਰਿਤ ਲਾਭ ਪੈਕੇਜ।

GMS ਤੋਂ ਵਰੀ ਉਪਲਬਧ



ਫਾਇਦੇ BasicPlan ExtendaPlan OmniPlan

ਅਖੱਾ ਂਦਰੀ ਜਾਚਂ ਲਾਗ ੂਨਹੀਂ ਹਰਕੇ ਦ ੋਸਾਲਾ ਂਬਵੱਚ $90 ਹਰਕੇ ਦ ੋਸਾਲਾ ਂਬਵੱਚ $90

ਐਨਕਾ ਂਅਤੇ ਕਾਟਂਕੈਟ ਲੈਂਸ ਲਾਗ ੂਨਹੀਂ ਅਖੱਾ ਂਦਰੀ ਜਾਚਂ ਸਰੀਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਤਰੀ ਗਈ ਹੈ ਹਰਕੇ ਦ ੋਸਾਲਾ ਂਬਵੱਚ $200

ਬਸਹਤ ਪ੍ਕੈਬਟਸ਼ਨਰ ਲਾਗ ੂਨਹੀਂ $250 ਸਯੁੰਕਤ
($35/ਬਵਬਜਟ) ਅਬਧਕਤਮ

$300 ਪਤ੍ਰੀ ਸਪਸ਼ੈਬਲਟਰੀ
($35/ਬਵਬਜਟ) ਅਬਧਕਤਮ

ਬਹਅਬਰਗੰ ਏਡਸ* ਲਾਗ ੂਨਹੀਂ ਹਰਕੇ ਪਜੰ ਸਾਲਾ ਂਬਵੱਚ $500 ਹਰਕੇ ਪਜੰ ਸਾਲਾ ਂਬਵੱਚ $800

ਬਸਹਤ ਸਬੰਧਰੀ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ ਲਾਗ ੂਨਹੀਂ $500 $500

ਡਾਇਬਬਟਰੀਜ ਸਬੰਧਰੀ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ ਲਾਗ ੂਨਹੀਂ $300 $300

ਆਕਸਰੀਜਨ ਉਪਕਰਨ ਲਾਗ ੂਨਹੀਂ ਹਰਕੇ ਸਾਲ $500
ਜਰੀਵਨਭਰ ਲਈ ਅਬਧਕਤਮ $1,500

ਹਰਕੇ ਸਾਲ $500
ਜਰੀਵਨਭਰ ਲਈ ਅਬਧਕਤਮ $2,500

ਬਲੱਡ ਪ੍ਸ਼ੈਰ ਮਾਨਰੀਟਰ ਲਾਗ ੂਨਹੀਂ ਹਰਕੇ 5 ਸਾਲਾ ਂਬਵੱਚ ਹਰਕੇ 1 ਪਾਲਸਰੀ ਲਈ ਹਰਕੇ 5 ਸਾਲਾ ਂਬਵੱਚ ਹਰਕੇ 1 ਪਾਲਸਰੀ ਲਈ

ਕਸਟਮ ਮਡੇ ਫੂਟ ਓਰਥਬੋਟਕਸ (ਪਰੈਾ ਂਦ ੇਅਨੁਕੂਲ 
ਬਣਾਈਆਂ ਜੱੁਤਰੀਆਂ) ਲਾਗ ੂਨਹੀਂ 80% – 1 ਹਰਕੇ 5 ਸਾਲਾ ਂਬਵੱਚ ਬਾਲਗਾ ਂਲਈ

1 ਹਰਕੇ ਸਾਲ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱਬਚਆਂ ਲਈ
80% – 1 ਹਰਕੇ 3 ਸਾਲਾ ਂਬਵੱਚ ਬਾਲਗਾ ਂਲਈ
1 ਹਰਕੇ ਸਾਲ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱਬਚਆਂ ਲਈ

ਓਰਥਪੋਬੈਡਕ ਜੱੁਤੇ (ਪਰੈਾ ਂਦਰੀਆਂ ਸਮਬੱਸਆਵਾ ਂਦੇ 
ਅਨੁਕੂਲ ਜੱੁਤੇ) ਲਾਗ ੂਨਹੀਂ $225 $225

ਚੱਲਣ ਬਵਚੱ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਪਕਰਨ ਲਾਗ ੂਨਹੀਂ $300 $300

ਓਸਟਮੋਰੀ ਸਪਲਾਈਜ ਲਾਗ ੂਨਹੀਂ $300 $300

ਦਾਹ-ਸਸੰਕਾਰ ਦ ੇਖਰਚੇ ਲਾਗ ੂਨਹੀਂ ਲਾਗ ੂਨਹੀਂ $4,000

ਸਬੇੂ-ਦ-ੇਬਾਹਰ ਰਫੈਰਲ ਲਾਗ ੂਨਹੀਂ ਜਰੀਵਨਭਰ ਲਈ ਅਬਧਕਤਮ $50,000 ਜਰੀਵਨਭਰ ਲਈ ਅਬਧਕਤਮ $50,000 

ਐਂਬੂਲੈਂਸ $2,000 ਅਸਰੀਬਮਤ ਅਸਰੀਬਮਤ

ਹਵਾਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਸਰੀਬਮਤ ਅਸਰੀਬਮਤ ਅਸਰੀਬਮਤ

ਕਾਸਟਾ ਂਅਤੇ ਖੰੂਡਰੀਆਂ ਅਸਰੀਬਮਤ ਅਸਰੀਬਮਤ ਅਸਰੀਬਮਤ

ਹਸਪਤਾਲ ਦ ੇਤਰਜਰੀਹਰੀ ਕਮਰੇ $500 $1,000 45 ਬਦਨ ਲਈ $3,500

ਪਾ੍ਈਵਟੇ ਬਡਊਟਰੀ ਨਰਬਸਗੰ 80% ਤੋਂ $1,500 (ਬਸਰਫ਼ ਹਸਪਤਾਲ-ਭਰਤਰੀ ਲਈ) 80% ਤੋਂ $3,000 80% ਤੋਂ $5,000

ਹਸਪਤਾਲ-ਭਰਤਰੀ ਸਬੰਧਰੀ ਦਵਾਈਆਂ $1,000 $1,000 $2,000

ਦਦੰਾ ਂਸਬੰਧਰੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹਰਕੇ ਸਟੱ ਲਈ $500 ਹਰਕੇ ਸਟੱ ਲਈ $2,000 ਹਰਕੇ ਸਟੱ ਲਈ $5,000

ਵਹਰੀਲਚੇਅਰ (ਪਹਰੀਏਦਾਰ ਕੁਰਸਰੀ), ਮਟੋਰ ਵਾਲੇ 
ਸਕੂਟਰ ਅਤੇ ਸਮਾਯੋਬਜਤ ਕਰੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ 
ਬੈੱਡ (ਰਗੋਰੀ ਬੈੱਡ)

ਹਰਕੇ ਪਜੰ ਸਾਲਾ ਂਬਵੱਚ $500 ਹਰਕੇ ਪਜੰ ਸਾਲਾ ਂਬਵੱਚ $750 ਹਰਕੇ ਪਜੰ ਸਾਲਾ ਂਬਵੱਚ $1,000

ਨਕਲਰੀ ਅਗੰ, ਅਖੱਾ ਂਅਤੇ ਕਠੰ ਪਟਾਰਰੀ $5,000 $5,000 $5,000

ਰਗੋਰੀ ਲਈ ਵਾਕਰ 80% ਤੋਂ $300 / 5 ਸਾਲ 80% ਤੋਂ $300 / 5 ਸਾਲ 80% ਤੋਂ $300 / 5 ਸਾਲ

ਨਕਲਰੀ ਛਾਤਰੀ (ਬੈ੍ਸਟ ਪ੍ਸੋਥਬੇਸਸ) $175 ਬਸਗੰਲ / 2 ਸਾਲ 
$350 ਦਵੋੇਂ-ਪਾਸ ੇ/ 2 ਸਾਲ

$325 ਬਸਗੰਲ / 2 ਸਾਲ
$650 ਦਵੋੇਂ-ਪਾਸ ੇ/ 2 ਸਾਲ

$325 ਬਸਗੰਲ / 2 ਸਾਲ
$650 ਦਵੋੇਂ-ਪਾਸ ੇ/ 2 ਸਾਲ

ਇਹ ਨਾ ਭੱੁਲੋ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਬਪ੍ਸਬਰਿਪਸ਼ਨ (ਤਜਵਰੀਜ਼ ਕਰੀਤਰੀਆਂ) ਦਵਾਈਆਂ, ਦੰਦਾਂ ਸਬੰਧਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹੌਸਬਪਟਲ ਕੈਸ਼ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਵਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

*ਇਹ ਉਡਰੀਕ ਬਮਆਦ ਦੇ ਅਧਰੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

GMS ਬਨੱਜਰੀ ਬਸਹਤ: ਪਲਾਨ ਦਰੀ ਤੁਲਨਾ

ਇਹ ਬਸਰਫ਼ ਫ਼ਾਇਬਦਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਬਵਆਂ ਲਈ ਪਾਲਸਰੀ ਦਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲਰੀ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਰੀ ਹੈ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੀ ਪਾਲਸਰੀ ਨੂੰ ਪੜੋ੍ ਅਤੇ ਸਮਝੋ ਬਕਉਂਬਕ 
ਤੁਹਾਡਰੀ ਕਵਰੇਜ ਕੁਝ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸਰੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਰੀਨ ਹੋ ਸਕਦਰੀ ਹੈ।

GMS ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਹੈਲਥ ਪਲਾਨ 
(ਬਨੱਜਰੀ ਬਸਹਤ ਪਲਾਨ) ਤੁਹਾਡਰੀ, ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡਰੀ ਪਬਰਵਾਰ ਦਰੀ ਸੁਰੱਬਖਆ ਲਈ 
ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪੁੱਜਣਯੋਗ ਤਰਰੀਕਾ 
ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੀਤੇ 
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸਬੰਧਰੀ ਕਈ 
ਖਰਬਚਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 ਕਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਲਾਨ ਚਾਹਰੀਦਾ ਹੈ?
 ਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ?
 ਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲਾਇਰ ਪਲਾਨ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ?
 ਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦਰੀ ਹਰੀ ਬਰਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋ?

ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੰਦਗਰੀ ਦੇ ਬਕਸੇ ਵਰੀ ਪੜਾਅ ਬਵੱਚ ਹੋਵੋ, GMS ਦਾ 
ਸਪਲਰੀਮੈਂਟਲ ਬਸਹਤ ਬਰੀਮਾ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ  ਆਰਡਰ ਕਰੀਤਰੀ ਹਰ ਦਵਾਈ ਨੰੂ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 65 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾਵਾਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 
ਪਬਰਵਾਰਾਂ ਦਰੀ ਸੁਰੱਬਖਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਕਹੜਾ ਪਲਾਨ ਸਹਰੀ ਹੈ?
BASICPLAN 
ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਬਵੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸਰੀ ਮੈਡਰੀਕਲ ਕਵਰੇਜ ਲਈ, BasicPlan 
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਬਾਈ ਹੈਲਥ 
ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ – ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਰੀਨਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ 
ਤਰਜਰੀਹਰੀ ਕਮਰੇ, ਹਸਪਤਾਲ-ਭਰਤਰੀ ਸਬੰਧਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ।

EXTENDAPLAN® 

BasicPlan ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰਰੀ ਫ਼ਾਇਬਦਆਂ ਨਾਲ, ExtendaPlan 
ਬਫਬਜਓਥੈਰੇਪਰੀ, ਮਸਾਜ ਥੈਰੇਪਰੀ, ਬਹਅਬਰੰਗ ਏਡਸ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਕਾਰ ਦੇ 
ਮੈਡਰੀਕਲ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

OMNIPLAN® 
ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਵਆਪਕ ਫ਼ਾਇਬਦਆਂ ਵਾਲਾ ਪੈਕੇਜ, OmniPlan 
ਬਫਬਜਓਥੈਰੇਪਰੀ, ਮਸਾਜ ਥੈਰੇਪਰੀ, ਅੱਖਾਂ ਦਰੀ ਜਾਂਚ, ਐਨਕਾਂ ਦਰੀ ਵਧਰੀਆ ਕਵਰੇਜ 
ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਬਰਵਾਰ ਦਰੀ ਬਸਹਤ ਨੰੂ ਬਬਹਤਰ ਰੱਖਣ ਬਵੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣਰੀ ਕਵਰੇਜ ਨੰੂ ਪੁੱਜਣਯੋਗ ਬਵਕਲਪਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਓ।
ਦੰਦਾਂ ਸਬੰਧਰੀ ਦੇਖਭਾਲ*
ਜਾਂਚਾਂ, ਸਫ਼ਾਈ, ਐਕਸ-ਰੇ, ਭਰਾਈ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟਾਂ, ਰਿਾਊਨ, ਨਕਲਰੀ ਦੰਦਾਂ 
ਆਬਦ ਲਈ ਕਵਰੇਜ। 

ਸਾਲ 1 ਦੰਦਾਂ ਸਬੰਧਰੀ ਮੂਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ $500

ਸਾਲ 2 ਦੰਦਾਂ ਸਬੰਧਰੀ ਮੂਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ $750

ਸਾਲ 3+ ਦੰਦਾਂ ਸਬੰਧਰੀ ਮੂਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ $1,000

ਨਾਲ ਹਰੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਗਰੀਦਾਰ ਦੰਦਾਂ ਦਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੇ ਆੱਬਫਸ ਬਵਖੇ 
GMS ਪੇ-ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਉੱਥੇ ਹਰੀ 
ਬਨਬੇਬੜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡਰੀ ਮੁਸਕਾਨ ਹੈ!
ਮੂਲ ਬਪ੍ਸਬਰਿਪਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ 
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਰੀ ਦਵਾਈ ਪਲਾਨ (ਫਾਰਬਮਉਲਰਰੀ) ਹੇਠ 
ਸੂਚਰੀਬੱਧ ਨਵਰੀਆਂ ਬਪ੍ਸਰਿਾਈਬ ਕਰੀਤਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ 
ਪ੍ਤਰੀ ਬਵਅਕਤਰੀ $ 3,500 ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਰੀਆਂ ਭਾਗਰੀਦਾਰ 
ਫਾਰਮੈਸਰੀਜ ਬਵਖੇ GMS ਪੇ-ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਰਡ ਦਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹਰੇਕ 
ਯੋਗ ਬਪ੍ਸਬਰਿਪਸ਼ਨ ਲਈ ਬਸਰਫ਼ $4 ਘਟਾਉਣਯੋਗ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 
ਜੇਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪ ੍ਬਰਸਕ੍ ਬਰਪਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਸਬੂਾਈ ਸਰਕਾਰਰੀ ਦਵਾਈ ਪਲਾਨ (ਫਾਰਬਮ ਉਲਰਰੀ) ਹੇਠ ਸਚੂਰੀਬੱਧ 
ਨਵਰੀਆਂ ਪ ੍ਬਰਸਰਿਾ ਈਬ ਕਰੀਤਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕਵਰਜੇ 
ਬਵ ੱਚ $5,000 ਤੱਕ ਦਰੀ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਤਰੀ ਜਾਵਗੇਰੀ। ਇਹਨਾ ਂਨੂ ੰਸ਼ਾਮਲ 
ਕਰਨ ਲਈ $5,000 ਬਵ ੱਚੋਂ $800 ਦਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਤਰੀ ਜਾ ਸਕਦਰੀ ਹੈ: ਤੁਹਾਡਰੀ 
ਸਬੂਾਈ ਸਰਕਾਰਰੀ ਦਵਾਈ ਪਲਾਨ ਬਵ ੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੀਤਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲਰੀਆਂ 
ਦਵਾਈਆਂ; ਪਬਹ ਲਾ ਂਤੋਂ ਮਜੂੌਦ ਸਬਥ ਤਰੀਆਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ; ਖਾਸ ਸਬਥ ਤਰੀ 
ਵਾਲਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ; ਅਤੇ ਚੋਣਵਰੀਆਂ ਜਰੀਵਨਸ਼ਲੈਰੀ ਵਾਲਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ 
ਵਲੱੋਂ  ਹਰਕੇ ਯੋਗ ਪ ੍ਬਰਸਕ੍ ਬਰਪਸ਼ਨ ਲਈ ਬਸਰਫ਼ $4 ਘਟਾਉਣਯੋਗ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰਨ ਤੇ ਸਬੁਵ ਧਾਜਨਕ GMS ਪ-ੇਡਾਇਰਕੈਟ ਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।
ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਕਵਰੇਜ
ਤੁਹਾਡਰੀ ਬਰਹਾਇਸ਼ ਦ ੇਸਬੇੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਂਬਵਦਸ਼ੇ ਬਵੱਚ ਮਡੈਰੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸਰੀ ਕਾਫ਼ਰੀ 
ਮਬਹਗੰਰੀ ਹੋ ਸਕਦਰੀ ਹੈ। ਚੰਗਰੀ ਗਲੱ ਇਹ ਹੈ ਬਕ ਸਾਡੇ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਬਵਕਲਪ 
ਬਵਚੱ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾ ਂਯਾਤਰਾਵਾ ਂਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸਰੀ 
ਮਡੈਰੀਕਲ ਕਵਰਜੇ ਮਹੱੁਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰ ੇਸਾਲ ਦਰੌਾਨ ਕਰਦ ੇਹੋ। 
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਤਰੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾ ਂ15, 30 ਜਾ ਂ48 ਬਦਨਾ ਂਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਰੀਆਂ ਹਨ। 
ਚੋਣ ਤੁਹਾਡਰੀ ਹੈ।
ਹੌਸਬਪਟਲ ਕੈਸ਼*
ਹਸਪਤਾਲ ਬਵੱਚ ਭਰਤਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਣ ਦਰੀ ਸਬਥਤਰੀ ਬਵੱਚ, ਹੌਸਬਪਟਲ ਕੈਸ਼ ਜੇਬ 
ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ (ਆਊਟ-ਆੱਫ-ਪਾਕੇਟ) ਖਰਚੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਜਵੇਂ ਕਮਰੇ 
ਬਵੱਚ ਟੈਲਰੀਬਵਜਨ, ਵਾਈ-ਫਾਈ, ਟੈਲਰੀਫੋਨ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪਾਰਬਕੰਗ ਦੇ ਖਰਚੇ। ਪ੍ਤਰੀ 
ਪਾਲਸਰੀ ਸਾਲ ਬਵੱਚ $100 ਪ੍ਤਰੀ ਬਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਬਧਕਤਮ $3,000 ਤੱਕ।

ਕਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ?
ਆਪਣੇ GMS ਬੋ੍ਕਰ ਨੂ ੰਬਮਲੋ, gms.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 
1.800.667.3699 ਤੇ ਫਨੋ ਕਰ।ੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਰੀ ਬਸਹਤ ਲਈ 
ਬਬਹਤਰ ਕਵਰਜੇ ਦਰੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਬਵੱਚ ਤੁਹਾਡਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾ।ਂ
*ਇਹ ਉਡਰੀਕ ਬਮਆਦ ਦੇ ਅਧਰੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।


