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 TravelStar® ਟ੍ਰ ੈਿਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ
 • ਇੱਕ ਵਟ੍ਰਪ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਬੀਮਾ
 • ਕਈ ਵਟ੍ਰਪਾਂ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਬੀਮਾ
 • ਵਟ੍ਰਪ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰੁਕਾਿਟ ਪੈਣ ਦਾ ਬੀਮਾ
 • ਸਮਾਨ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦਾ ਬੀਮਾ
 • ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਕੰਵਪਊਟਰ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਕਿਰੇਜ

 ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਲਾਨ
ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ 
ਪੜ੍ਾਈ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਿਵਦਆਰਿੀਆਂ ਲਈ ਵਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਫਰ ਦੀ ਕਿਰੇਜ।

 ਵਸਹਤ ਬੀਮਾ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਅਤੇ 
ਦਿਾਈ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਿੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਪੂਰਕ 
ਕਿਰੇਜ, ਵਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੂਬਾਈ/ਖੇਤਰੀ ਵਸਹਤ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 

 ਗਰੁੱਪ ਬੈਵਨਵਫਟ ਯੋਜਨਾਿਾਂ
ਵਕਸੇ ਿੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਤਆਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 
ਮੁੱਲ ਿਾਲੇ ਬੀਮਾਵਰਿਤ ਲਾਭ ਪੈਕੇਜ।

GMS ਤੋਂ ਿੀ ਉਪਲਬਧ

Group Medical Services

ਮਾਰਚ 2019 • 03CA19 ਤੋਂ ਲਾਗੂ

GROUP MEDICAL SERVICES ਕਾਪੀਰਾਈਟ © 2019. ਸਭ ਹੱਕ ਰਾਖਿੇਂ ਹਨ। Group Medical 
Services ਸਸਕੈਚੇਿਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੂਵਬਆਂ ਵਿੱਚ GMS Insurance Inc. ਲਈ ਕੰਮਕਾਜੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ 

ਵਕਉਬੇਕ ਅਤੇ ਵਨਊ ਬ੍ਰਨਸਵਿਕ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। 

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

ਮਾਲੀ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀ Group Medical Services ਿੱਲੋਂ  ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ-ਿਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ 
ਪੀੜ੍ੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ 
ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਤੁਸੀਂ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ  
1949 ਵਿੱਚ, ਸਸਕੈਚੇਿਨ ਿੱਲੋਂ  ਦੁਨੀਆਂ ਨੰੂ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਬਾਰੇ 
ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਵਹਲਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ 
ਵਦ੍ਰੜ-ਇਰਾਵਦਆਂ ਿਾਲਾ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਇਰਾਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ 
ਿਰਗੇ ਵਦ੍ਰੜ-ਇਰਾਵਦਆਂ ਿਾਲੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਵਮਲ ਵਗਆ: 
ਕੁਆਵਲਟੀ, ਸਸਤਾ ਵਸਹਤ ਬੀਮਾ। 

ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਛੋਟੀ 
ਵਜਹੀ ਰਕਮ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏਗਾ ਵਕ ਅਚਾਨਕ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਵਬਮਾਰੀ 
ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਿੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਆਵਰਆਂ ਦਾ 
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਵਧਆਨ ਰੱਵਖਆ ਜਾਿੇਗਾ – ਅਤੇ ਵਬਲਾਂ ਦਾ ਿੀ ਵਧਆਨ 
ਰੱਵਖਆ ਜਾਿੇਗਾ।

ਉਸ ਿੇਲੇ Group Medical Services ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ।

ਅੱਜ GMS, ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸਫਰ ਬੀਮੇ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਰ 
ਬਵਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਪਕ ਵਕਸਮ ਦੇ ਖਰਵਚਆਂ ਨੰੂ 
ਕਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਨੱਜੀ ਬੈਵਨਵਫਟ ਯੋਜਨਾਿਾਂ 
ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ 2003 ਤੋਂ ਉਤਸਾਹੀ ਅਤੇ 
ਲਗਾਤਾਰ ਿੱਧ ਰਹੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੁੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੇਿਾ, ਚੋਣ, 
ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰ ੇਡਮਾਰਕ ਦੇ ਮੇਲ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ 
ਹਾਂ।

65 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਵਲਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਕਦੇ 
ਿੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ: 

ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਿਚਨਬੱਧਤਾ।

ਫਾਇਦੇ
ਪ੍ਰਿਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਘੁੰਮਣ ਆਉਣ ਿਾਵਲਆਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਿਾਂ, ਚੁਣੀ ਹੋਈ 
ਬੀਮਾਵਰਿਤ ਰਕਮ ਤੱਕ, ਅੱਗੇ ਵਦੱਵਤਆਂ ਲਈ ਕਿਰੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰਲੀ ਦੇਖਭਾਲ – ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਖਰਚੇ, 
ਨੀਮ-ਵਨੱਜੀ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਇੰਟੈਨਵਸਿ (ਗਵਹਨ) ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਰੀ (ਵਦਲ ਸਬੰਧੀ) ਦੇਖਭਾਲ 
ਲਈ ਖਰਚੇ

ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ – ਡਾਕਟਰ ਜਾ ਂਸਰਜਨ ਿਲੱੋਂ  ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਇਲਾਜ

ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ – ਐਕਸ-ਰ ੇਅਤੇ ਹੋਰ ਵਨਦਾਨਕਾਰੀ ਟਸੈਟ

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

ਦੇਸ਼-ਿਾਪਸੀ – GMS ਿਲੋਂ  ਅਗਾਉਂ-ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂ ੰਅਗਲੇਰ ੇਡਾਕਟਰੀ 
ਇਲਾਜ ਲਈ ਘਰ ਭੇਜਣ ਿਾਸਤੇ $5,000 ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚ

ਡਾਕਟਰੀ ਨੁਸਖੇ ਿਾਲੀ ਦਿਾਈ – ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਨੁਸਖੇ ਵਿਚੱ ਵਲਖੀਆਂ ਡਰਗੱਜ਼ 
ਅਤੇ ਦਿਾਈਆਂ

ਐਂਬੂਲੈਂਸ – ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚੱ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ਦੁਾ ਸੜਕੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ, 
ਜਾ ਂਜੇਕਰ ਅਗਲੇਰ ੇਹਸਪਤਾਲ ਅਦੰਰਲੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਲਜਾਇਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਏਅਰ-ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਾ ਂਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਨਰਧਾਰਤ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ।

ਹੈਲਿ-ਪ੍ਰੈਕਸ਼ਟੀਨਰ – ਆਸਟੀਓਪਿੈ, ਵ਼ਿਜ਼ੀਓਿਰੈਵੇਪਸਟ, ਕਾਇਰਪੋ੍ਰਕੈਟਰ (ਰੀੜ੍ ਅਤੇ 
ਨਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦ ੇਮਾਹਰ), ਕਾਇਰਪੋਵੋਡਸਟ, ਅਤੇ/ਜਾ ਂਪਡੋੀਐਟਵਰਸਟ (ਪਰੈਾ ਂਦ ੇਮਾਹਰ) 
ਦੀਆਂ ਸਿੇਾਿਾ ਂਦ ੇਖਰਚੇ

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

ਵਮ੍ਰਤਕ ਦੇਹ ਨੰੂ ਿਾਪਸ ਵਲਜਾਣਾ – ਤੁਹਾਡੇ ਜੱਦੀ ਦਸ਼ੇ ਲਈ ਵਤਆਰੀ ਅਤੇ ਢੁਆਈ, 
ਜਾ ਂਮਤੌ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਜਗਾ੍ 'ਤੇ ਸਸੰਕਾਰ ਜਾ ਂਦ਼ਿਨਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚ

ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ – ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਕ ੇਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚੱ ਦਾਖਲ ਹੋ, 
ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਆਸਵਰਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ਦੁਾ ਬਾਲ ਦਖੇਭਾਲ

ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਖਰਚ ੇ– ਪਾਵਲਸੀ ਦੀ ਵਮਆਦ ਪਰੂੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚੱ ਦਾਖਲ ਰਵਹੰਦ ੇਹੋ, ਤਾ ਂਨਾਲ ਰਵਹ ਰਹੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਿਲੋਂ  
ਵਰਹਾਇਸ਼, ਭੋਜਨ, ਫਨੋ ਕਾਲਾ ਂਅਤੇ ਟਕੈਸੀ ਜਾ ਂਬਸ ਦ ੇਵਕਰਾਇਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 
ਖਰਚਾ

ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਰ ਦੀ ਕਿਰੇਜ – ਵਕਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 30 ਵਦਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਈਡ-
ਵਟ੍ਰਪਸ ਲਈ ਕਿਰੇਜ

ਤੁਸੀਂ ਵਜਿੱ ੇਿੀ ਹੋਿ,ੋ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਜੇ ਦੀ ਪਸ਼ੁਟੀ 
ਕਰਗੇਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਗੇਾ

ਆਟੋਮੈਵਟਕ ਪਾਵਲਸੀ ਵਿਸਤਾਰ 

• ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸ਼ਿਰ ਦੌਰਾਨ 48 
ਘੰਵਟਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰੇਜ ਨੰੂ ਿਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਮਆਦ ਪੂਰੀ 
ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰੇਜ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ 
ਵਮਆਦ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੱੁਟੀ ਵਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 72 ਘੰਵਟਆਂ ਤੱਕ ਲਈ 
ਿਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਿਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣਾਂ 
ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਵਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਨਾਹੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਹ ਵਕਤਾਬਚਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਿੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਪਾਵਲਸੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਿਲੀ ਦੇਖੋ। ਿੱਧ ਤੋਂ 
ਿੱਧ ਰਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ 1.800.667.3699 ਫੈਕਸ 306.525.6360
www.gms.caਈਮੇਲ info@gms.ca



GMS ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਘੁੰਮਣ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੇਟ ਸੂਚੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੇਟ x 365 ਵਦਨ
ਵਮੱਿੀ ਹੋਈ ਕਟੌਤੀ (ਪ੍ਰਤੀ ਦਾਅਿਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ) ਵਮੱਿੀ ਹੋਈ ਕਟੌਤੀ (ਪ੍ਰਤੀ ਦਾਅਿਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ)

ਉਮਰ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ $1,000 $500 $100 $0 $1,000 $500 $100 $0

18 ਤੋਂ ਘੱਟ $25,000  $1.54  $1.78  $2.05  $2.29  $562.10  $649.70  $748.25  $835.85 

$50,000  $1.75  $1.95  $2.35  $2.49  $638.75  $711.75  $857.75  $908.85 

$100,000  $2.40  $2.63  $2.90  $3.25  $876.00  $959.95  $1,058.50  $1,186.25 

$150,000  $2.65  $3.00  $3.33  $3.67  $967.25  $1,095.00  $1,215.45  $1,339.55 

18-34 $25,000  $1.69  $1.95  $2.25  $2.51  $616.85  $711.75  $821.25  $916.15 

$50,000  $1.90  $2.12  $2.59  $2.74  $693.50  $773.80  $945.35  $1,000.10 

$100,000  $2.62  $3.00  $3.40  $3.60  $956.30  $1,095.00  $1,241.00  $1,314.00 

$150,000  $2.91  $3.39  $3.77  $3.98  $1,062.15  $1,237.35  $1,376.05  $1,452.70 

35-54 $25,000  $1.99  $2.28  $2.59  $2.89  $726.35  $832.20  $945.35  $1,054.85 

$50,000  $2.21  $2.50  $2.93  $3.09  $806.65  $912.50  $1,069.45  $1,127.85 

$100,000  $2.87  $3.45  $4.13  $4.36  $1,047.55  $1,259.25  $1,507.45  $1,591.40 

$150,000  $3.20  $3.97  $4.65  $4.99  $1,168.00  $1,449.05  $1,697.25  $1,821.35 

55-59 $25,000  $2.00  $2.29  $2.81  $3.09  $730.00  $835.85  $1,025.65  $1,127.85 

$50,000  $2.25  $2.60  $2.94  $3.10  $821.25  $949.00  $1,073.10  $1,131.50 

$100,000  $2.91  $3.46  $4.23  $4.41  $1,062.15  $1,262.90  $1,543.95  $1,609.65 

$150,000  $3.29  $3.98  $4.87  $5.10  $1,200.85  $1,452.70  $1,777.55  $1,861.50 

60-64 $25,000  $2.76  $3.17  $3.76  $4.12  $1,007.40  $1,157.05  $1,372.40  $1,503.80 

$50,000  $3.10  $3.39  $3.93  $4.14  $1,131.50  $1,237.35  $1,434.45  $1,511.10 

$100,000  $3.30  $3.83  $4.65  $4.97  $1,204.50  $1,397.95  $1,697.25  $1,814.05 

$150,000  $3.81  $4.50  $5.35  $5.75  $1,390.65  $1,642.50  $1,952.75  $2,098.75 

65-69 $25,000  $3.30  $3.56  $4.36  $4.86  $1,204.50  $1,299.40  $1,591.40  $1,773.90 

$50,000  $3.80  $4.25  $5.01  $5.58  $1,387.00  $1,551.25  $1,828.65  $2,036.70 

$100,000  $4.15  $4.64  $6.31  $7.03  $1,514.75  $1,693.60  $2,303.15  $2,565.95 

$150,000  $5.10  $5.95  $7.70  $8.58  $1,861.50  $2,171.75  $2,810.50  $3,131.70 

70-74 $25,000  $4.65  $4.97  $6.92  $7.71  $1,697.25  $1,814.05  $2,525.80  $2,814.15 

$50,000  $6.30  $7.10  $8.22  $9.16  $2,299.50  $2,591.50  $3,000.30  $3,343.40 

$100,000  $7.10  $7.61  $9.78  $10.90  $2,591.50  $2,777.65  $3,569.70  $3,978.50 

$150,000  $8.40  $9.75  $11.82  $13.18  $3,066.00  $3,558.75  $4,314.30  $4,810.70 

75-79 $25,000  $5.51  $5.86  $8.02  $8.95  $2,011.15  $2,138.90  $2,927.30  $3,266.75 

$50,000  $7.14  $8.21  $9.28  $10.35  $2,606.10  $2,996.65  $3,387.20  $3,777.75 

$100,000  $8.59  $9.31  $11.45  $12.77  $3,135.35  $3,398.15  $4,179.25  $4,661.05 

$150,000  $10.00  $11.14  $13.91  $15.52  $3,650.00  $4,066.10  $5,077.15  $5,664.80 

ਦਰਾਂ 1 ਮਾਰਚ, 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂਪ੍ਰਿਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਆਉਣ  
ਿਾਵਲਆਂ ਵਿਆਪਕ ਕਿਰੇਜ
ਵਸਹਤ ਬੀਮਾ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਅਵਜਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ 
ਸਸਤੀ, ਕੁਆਵਲਟੀ ਿਾਲੀ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ 'ਤੇ ਅਧਾਵਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ 
ਸੋਚ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਿਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਭਾਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰ ਿੀਜ਼ਾ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪਵਰਿਾਰ 
ਨੂੰ ਵਮਲਣ ਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸਿਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਿੇ ਿਸਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੰੂ GMS 'ਤੇ ਛੱਡ ਵਦਓ। ਅਸੀਂ 
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਵਧਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ – ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਭ ਦਾ 
ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਜਸਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ!

ਫਾਇਵਦਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਿਾਧਾ ਕਰੋ
ਅਸਾਨ ਦਰਖਾਸਤ – ਸਾਡੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਿਰਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਔਨਲਾਈਨ 
ਦਰਖਾਸਤ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ 
ਵਦਓ।

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

ਬੀਮਾ 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 ਹੋਿੇ। 

ਸਫਰ ਸਬੰਧੀ ਬੈਵਨਵਫਟ – ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਫਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਈਡ-ਵਟ੍ਰਪਾਂ ਲਈ 30 ਵਦਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਰੇਜ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। 

ਯਾਤਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾਿਾਂ (ਟ੍ਰ ੈਿਲ ਅਵਸਸਟੈਂਸ ਸਰਵਿਵਸਜ਼) – ਇਹ ਨਾ ਵਸਰਫ 
ਵਦਨ ਵਿੱਚ 24-ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਬਲਵਕ ਇਹ ਕਈ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿੱਚ 
ਿੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਵਸੱਧੇ ਵਬਲ ਦੇਣੇ – ਕਈ ਵਸਹਤ ਪ੍ਰਦਾਤਾ GMS ਨੰੂ ਵਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਬਲ ਵਦੰਦੇ 
ਹਨ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

GMS ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ – ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ 
ਤੋਂ ਨਾ ਵਝਜਕੋ।

GMS ਬੀਮਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 
ਸਾਡੀ ਿੈਬਸਾਈਟ www.gms.ca 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 
1.800.667.3699 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।


