
GMS ਨਿੱਜੀ ਨਿਹਤ: ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ-ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਨਿਆਂ ਦੀ ਰੇਟ ਿੂਚੀ 
ਮਾਨਿਿ ਰੇਟ 1 ਜੂਿ, 2018 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ

ਹੈਲਥ ਪਲਾਿ ਦਾ ਪ੍ਰਿਾਰ ਵਾਧੂ ਿਵਰੇਜ ਨਵਿਲਪ

ਉਮਰ
BasicPlan ExtendaPlan® OmniPlan® ਮੂਲ ਨਪ੍ਰਿਨਰਿਪਸ਼ਿ 

ਦਵਾਈਆਂ
ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 

ਨਪ੍ਰਿਨਰਿਪਸ਼ਿ 
ਦਵਾਈਆਂ

ਦੰਦਾਂ ਿਬੰਧੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੌਿਨਪਟਲ ਿੈਸ਼ ਿਾਲਾਿਾ ਯਾਤਰਾ 
15 ਨਦਿ

ਿਾਲਾਿਾ ਯਾਤਰਾ 
30 ਨਦਿ

ਿਾਲਾਿਾ ਯਾਤਰਾ 
48 ਨਦਿ

ਨਿ
ੰਗਲ

35 ਤੋਂ ਘੱਟ  $6.00  $15.75  $25.50  $18.75  $70.75  $52.00  $9.00  $3.25  $5.75  $8.75 
35 – 44  $6.25  $16.50  $27.00  $22.75  $76.25  $62.50  $9.25  $4.00  $6.75  $9.50 
45 – 54  $6.75  $17.50  $31.25  $26.25  $87.50  $62.50  $9.50  $4.50  $7.50  $11.25 

55 – 59  $7.50  $18.50  $29.25  $31.25  $98.00  $60.00  $11.25  $6.00  $9.00  $13.25 

60 – 64  $7.75  $21.00  $32.25  $37.75  $116.50  $57.50  $14.25  $8.50  $12.00  $17.75 

65 – 69  $4.75  $21.75  $35.75  $13.75  $61.00  $62.50  $26.50  $10.00  $15.25  $29.50 
70 – 74  $5.00  $22.50  $37.50  $14.50  $63.75  $57.50  $29.00  $12.75  $18.00  $39.00 
75 – 79  $5.25  $22.75  $37.00  $15.75  $62.00  $57.50  $31.50  $14.25  $25.75  $54.00 

80 +  $5.50  $23.00  $39.75  $15.00  $67.50  $57.50  $41.00  $4.75  $5.25  $5.25 

ਹੈਲਥ ਪਲਾਿ ਦਾ ਪ੍ਰਿਾਰ ਵਾਧੂ ਿਵਰੇਜ ਨਵਿਲਪ

ਉਮਰ
BasicPlan ExtendaPlan® OmniPlan® ਮੂਲ ਨਪ੍ਰਿਨਰਿਪਸ਼ਿ 

ਦਵਾਈਆਂ
ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 

ਨਪ੍ਰਿਨਰਿਪਸ਼ਿ 
ਦਵਾਈਆਂ

ਦੰਦਾਂ ਿਬੰਧੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੌਿਨਪਟਲ ਿੈਸ਼ ਿਾਲਾਿਾ ਯਾਤਰਾ 
15 ਨਦਿ

ਿਾਲਾਿਾ ਯਾਤਰਾ 
30 ਨਦਿ

ਿਾਲਾਿਾ ਯਾਤਰਾ 
48 ਨਦਿ

ਜੋੜ
ਾ (

ਿਪ
ਲ)

35 ਤੋਂ ਘੱਟ  $10.00  $29.75  $50.25  $35.00  $115.25  $104.50  $16.75  $7.50  $11.25  $16.75 
35 – 44  $10.75  $31.00  $54.25  $42.75  $127.75  $123.25  $17.75  $8.75  $12.75  $19.00 
45 – 54  $12.00  $33.50  $60.00  $49.25  $149.75  $123.25  $18.75  $9.25  $14.75  $21.75 

55 – 59  $13.75  $35.75  $57.25  $58.75  $174.00  $118.25  $21.50  $11.75  $17.75  $25.75 

60 – 64  $14.50  $39.50  $62.25  $70.75  $208.00  $113.25  $27.25  $16.25  $24.75  $36.25 

65 – 69  $8.00  $41.50  $73.50  $25.75  $105.25  $123.25  $50.75  $21.25  $31.00  $58.00 
70 – 74  $8.00  $42.25  $72.50  $27.50  $110.00  $113.25  $56.25  $25.75  $35.75  $77.75 
75 – 79  $9.00  $44.00  $75.00  $30.25  $108.25  $113.25  $60.00  $29.50  $50.25  $106.75 

80 +  $10.50  $44.50  $76.75  $28.25  $119.25  $113.25  $78.25  $9.25  $30.00  $58.00 

ਹੈਲਥ ਪਲਾਿ ਦਾ ਪ੍ਰਿਾਰ ਵਾਧੂ ਿਵਰੇਜ ਨਵਿਲਪ

ਉਮਰ
BasicPlan ExtendaPlan® OmniPlan® ਮੂਲ ਨਪ੍ਰਿਨਰਿਪਸ਼ਿ 

ਦਵਾਈਆਂ
ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 

ਨਪ੍ਰਿਨਰਿਪਸ਼ਿ 
ਦਵਾਈਆਂ

ਦੰਦਾਂ ਿਬੰਧੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੌਿਨਪਟਲ ਿੈਸ਼ ਿਾਲਾਿਾ ਯਾਤਰਾ 
15 ਨਦਿ

ਿਾਲਾਿਾ ਯਾਤਰਾ 
30 ਨਦਿ

ਿਾਲਾਿਾ ਯਾਤਰਾ 
48 ਨਦਿ

ਪਨ
ਰਵ

ਾਰ

35 ਤੋਂ ਘੱਟ  $11.00  $37.25  $63.50  $47.25  $141.50  $157.00  $24.50  $8.75  $12.50  $18.75 
35 – 44  $12.00  $40.00  $69.00  $56.25  $155.75  $185.25  $25.75  $9.25  $14.00  $21.50 
45 – 54  $13.75  $44.00  $78.50  $65.75  $182.50  $185.25  $26.50  $9.75  $16.75  $25.50 

55 – 59  $14.50  $46.50  $74.75  $79.50  $213.50  $178.00  $30.00  $13.25  $20.50  $29.50 

60 – 64  $15.00  $51.75  $80.75  $96.25  $254.75  $170.50  $35.00  $17.75  $26.75  $40.00 

65 – 69  $8.25  $50.00  $85.75  $34.00  $128.75  $185.25  $63.50  $22.75  $35.00  $65.50 
70 – 74  $9.00  $52.25  $89.25  $36.00  $133.75  $170.50  $67.75  $28.00  $39.50  $87.75 
75 – 79  $10.25  $53.75  $92.00  $40.00  $130.50  $170.50  $72.50  $32.25  $57.50  $121.00 

80 +  $11.75  $54.75  $93.75  $37.50  $143.00  $170.50  $92.00  $21.75  $32.50  $61.00 

ਨਿੱਜੀ ਨਿਹਤ ਿਵਰੇਜ
ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ-ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਿੇ

1 ਜੂਿ, 2018 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ

ਆਪਣੀ ਮਾਨਿਿ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਿਰਦੇ ਿਮੇਂ:
• ਪਨਰਵਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ।
•  ਜੋੜੇ (ਿਪਲ) ਜਾਂ ਪਨਰਵਾਰ ਲਈ, ਅਰਜੀ ਤੇ ਨਦੱਤਾ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਨਵਅਿਤੀ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਿਰਦਾ ਹੈ।
•  ਛੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵਅਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਨਰਵਾਰ ਨਵੱਚ, 30% ਸ਼ਾਮਲ ਿਰੋ।
•  ਨਵਿਲਪ ਨਿਰਫ਼ ਹੈਲਥ ਪਲਾਿ ਿਾਲ ਹੀ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਿਿਦੇ ਹਿ।

•  80 ਿਾਲ ਜਾਂ ਇਿਤੋਂ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨਬਿੈਿਾਰ ਨਿਰਫ਼ ਿੈਿੇਡਾ ਨਵੱਚ ਯਾਤਰਾ ਿਵਰੇਜ ਲਈ ਹੀ ਪਾਤਰ ਹਿ। 
•  ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਿਲ ਇਨਤਹਾਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਿਮਾਯੋਜਿ ਤੱਿ ਹੋ ਿਿਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਿੰੂ ਿੁਝ 

ਫ਼ਾਇਨਦਆਂ ਲਈ ਬੰਦਸ਼ ਹੋ ਿਿਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਿਵਰੇਜ ਅਿਵੀਿਾਰ ਹੋ ਿਿਦੀ ਹੈ।

 TravelStar® ਟ੍ਰ ੈਵਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਿ
 ਿੈਿੇਡਾ ਜਾਂ ਨਵਦੇਸ਼ਾਂ ਨਵੱਚ ਯਾਤਰਾ ਿਰਿ ਲਈ ਆਪਾਤਿਾਲੀਿ ਨਚਨਿਤਿਾ  
 ਯੋਜਿਾਵਾਂ। ਅਤੇ ਨਟ੍ਰਪ ਿੈਂਿਲੇਸ਼ਿ ਯੋਜਿਾਵਾਂ ਨਜਿ੍ਾਂ ਨਵੱਚ ਬੈਗੇਜ ਪ੍ਰੋਟੈਿਸ਼ਿ ਵੀ  
 ਸ਼ਾਨਮਲ ਹੈ।

ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਿ ਐਂਡ ਨਵਜੀਟਰਿ ਟੂ ਿੈਿੇਡਾ
ਿੈਿੇਡਾ ਨਵੱਚ ਿਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਨਲਆਂ ਜਾਂ ਨਵਜੀਟਰਾਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਿੀ 
ਮੈਡੀਿਲ ਬੀਮਾ – ਇਿ ਨਵੱਚ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਨਵੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਿਰਿ 
ਲਈ ਲਾਭਿਾਰੀ ਿਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਿਟੂਡੈਂਟ ਪਲਾਿ
ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਿੈਿੇਡਾ ਨਵੱਚ ਜਾਂ ਨਵਦੇਸ਼ ਨਵੱਚ ਿੈਿੰਡਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ 
ਪੜ੍ਾਈ ਿਰਿ ਵਾਲੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਬਲਿੁਲ ਿਹੀ ਐਮਰਜੈਂਿੀ 
ਡਾਿਟਰੀ ਅਤੇ ਿਫਰ ਦੀ ਿਵਰੇਜ।

ਗਰੁੱਪ ਬੈਨਿਨਫਟ ਯੋਜਿਾਵਾਂ
ਨਿਿੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਿਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖਾਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਤਆਰ ਿੀਤੇ ਅਤੇ 
ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਬੀਮਾਨਰਿਤ ਲਾਭ ਪੈਿੇਜ।

GMS ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ

Group Medical Services
ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ 1.800.667.3699  ਈਮੇਲ info@gms.ca 

 www.gms.ca

1 ਜੂਿ, 2018 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ • 0106ABNWT18
Group Medical Services ਵੱਲੋਂ  ਬੀਮਾ ਿੀਤਾ ਹੋਇਆ

GROUP MEDICAL SERVICES ਿਾਪੀਰਾਈਟ © 2018 ਿਭ ਹੱਿ ਰਾਖਵੇਂ ਹਿ।
Group Medical Services ਿਿਿਚੇੈਵਿ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦ ੇਿੂਨਬਆਂ ਨਵਚੱ GMS Insurance Inc. ਲਈ ਿੰਮਿਾਜੀ ਿਾਮ 

ਹੈ।
ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਉਬੇਿ ਅਤੇ ਨਿਊ ਬ੍ਰਿਿਨਵਿ ਨਵੱਚ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿਹੀਂ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। 

® OmniPlan, ExtendaPlan, TravelStar ਅਤੇ GMS ਲੋਗ ੋGroup Medical Services 
ਦ ੇਰਨਜਿਟਰਡ ਟ੍ਰਡੇਮਾਰਿ ਹਿ। 

ਜੇ ਪਜੰਾਬੀ ਿਮਗੱਰੀ ਅਗੰਰਜੇੀ ਿਾਲੋਂ  ਵਖੱਰੀ ਹੈ ਤਾ ਂਅਗੰਰਜੇੀ ਿੰਿਿਰਣ ਿੂ ੰਮਨੰਿਆ ਜਾਵਗੇਾ। ਨਿਰਪਾ ਿਰਿ ੇਵਰੇਨਵਆਂ ਲਈ ਬੀਮਾ 
ਪਾਨਲਿੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਖੋੇ। ਿਾਰੀਆਂ ਿਵੇਾਵਾ ਂਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਿਿ ਿਹਾਇਤਾ ਅਗੰਰਜੇੀ ਨਵਚੱ ਮਹੱੁਈਆ ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਦਂੀਆਂ ਹਿ। 

GMS ਯਾਤਰਾ ਿਹਾਇਤਾ ਿੇਵਾ ਿਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਨਵੱਚ ਟਲੈੀਫਿੋ 'ਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਿੇਵਾਵਾ ਂਪਸ਼ੇ ਿਰਦੀ ਹੈ।



ਫਾਇਦੇ BasicPlan ExtendaPlan OmniPlan

ਅਖੱਾ ਂਦੀ ਜਾਚਂ ਲਾਗ ੂਿਹੀਂ ਹਰਿੇ ਦ ੋਿਾਲਾ ਂਨਵੱਚ $90 ਹਰਿੇ ਦ ੋਿਾਲਾ ਂਨਵੱਚ $90

ਐਿਿਾ ਂਅਤੇ ਿਾਟਂਿੈਟ ਲੈਂਿ ਲਾਗ ੂਿਹੀਂ ਅਖੱਾ ਂਦੀ ਜਾਚਂ ਿੀਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਰਿੇ ਦ ੋਿਾਲਾ ਂਨਵੱਚ $200

ਨਿਹਤ ਪ੍ਰਿੈਨਟਸ਼ਿਰ ਲਾਗ ੂਿਹੀਂ $250 ਿਯੁੰਿਤ
($35/ਨਵਨਜਟ) ਅਨਧਿਤਮ

$300 ਪ੍ਰਤੀ ਿਪਸ਼ੈਨਲਟੀ
($35/ਨਵਨਜਟ) ਅਨਧਿਤਮ

ਨਹਅਨਰਗੰ ਏਡਿ* ਲਾਗ ੂਿਹੀਂ ਹਰਿੇ ਪਜੰ ਿਾਲਾ ਂਨਵੱਚ $500 ਹਰਿੇ ਪਜੰ ਿਾਲਾ ਂਨਵੱਚ $800

ਨਿਹਤ ਿਬੰਧੀ ਿਮਾਿ ਅਤੇ ਉਪਿਰਿ ਲਾਗ ੂਿਹੀਂ $500 $500

ਡਾਇਨਬਟੀਜ ਿਬੰਧੀ ਿਮਾਿ ਅਤੇ ਉਪਿਰਿ ਲਾਗ ੂਿਹੀਂ $300 $300

ਆਿਿੀਜਿ ਉਪਿਰਿ ਲਾਗ ੂਿਹੀਂ ਹਰਿੇ ਿਾਲ $500
ਜੀਵਿਭਰ ਲਈ ਅਨਧਿਤਮ $1,500

ਹਰਿੇ ਿਾਲ $500
ਜੀਵਿਭਰ ਲਈ ਅਨਧਿਤਮ $2,500

ਬਲੱਡ ਪ੍ਰਸ਼ੈਰ ਮਾਿੀਟਰ ਲਾਗ ੂਿਹੀਂ ਹਰਿੇ 5 ਿਾਲਾ ਂਨਵੱਚ ਹਰਿੇ 1 ਪਾਲਿੀ ਲਈ ਹਰਿੇ 5 ਿਾਲਾ ਂਨਵੱਚ ਹਰਿੇ 1 ਪਾਲਿੀ ਲਈ

ਿਿਟਮ ਮਡੇ ਫੂਟ ਓਰਥਨੋਟਿਿ (ਪਰੈਾ ਂਦ ੇਅਿੁਿੂਲ 
ਬਣਾਈਆਂ ਜੱੁਤੀਆਂ) ਲਾਗ ੂਿਹੀਂ 80% – 1 ਹਰਿੇ 5 ਿਾਲਾ ਂਨਵੱਚ ਬਾਲਗਾ ਂਲਈ

1 ਹਰਿੇ ਿਾਲ 16 ਿਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱਨਚਆਂ ਲਈ
80% – 1 ਹਰਿੇ 3 ਿਾਲਾ ਂਨਵੱਚ ਬਾਲਗਾ ਂਲਈ
1 ਹਰਿੇ ਿਾਲ 16 ਿਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱਨਚਆਂ ਲਈ

ਓਰਥਪੋਨੈਡਿ ਜੱੁਤੇ (ਪਰੈਾ ਂਦੀਆਂ ਿਮਨੱਿਆਵਾ ਂਦੇ 
ਅਿੁਿੂਲ ਜੱੁਤੇ) ਲਾਗ ੂਿਹੀਂ $225 $225

ਚੱਲਣ ਨਵਚੱ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਪਿਰਿ ਲਾਗ ੂਿਹੀਂ $300 $300

ਓਿਟਮੋੀ ਿਪਲਾਈਜ ਲਾਗ ੂਿਹੀਂ $300 $300

ਦਾਹ-ਿਿੰਿਾਰ ਦ ੇਖਰਚੇ ਲਾਗ ੂਿਹੀਂ ਲਾਗ ੂਿਹੀਂ $4,000

ਿਬੇੂ-ਦ-ੇਬਾਹਰ ਰਫੈਰਲ ਲਾਗ ੂਿਹੀਂ ਜੀਵਿਭਰ ਲਈ ਅਨਧਿਤਮ $50,000 ਜੀਵਿਭਰ ਲਈ ਅਨਧਿਤਮ $50,000 

ਐਂਬੂਲੈਂਿ $2,000 ਅਿੀਨਮਤ ਅਿੀਨਮਤ

ਹਵਾਈ ਐਂਬੂਲੈਂਿ ਅਿੀਨਮਤ ਅਿੀਨਮਤ ਅਿੀਨਮਤ

ਿਾਿਟਾ ਂਅਤੇ ਖੰੂਡੀਆਂ ਅਿੀਨਮਤ ਅਿੀਨਮਤ ਅਿੀਨਮਤ

ਹਿਪਤਾਲ ਦ ੇਤਰਜੀਹੀ ਿਮਰੇ $500 $1,000 45 ਨਦਿ ਲਈ $3,500

ਪ੍ਰਾਈਵਟੇ ਨਡਊਟੀ ਿਰਨਿਗੰ 80% ਤੋਂ $1,500 (ਨਿਰਫ਼ ਹਿਪਤਾਲ-ਭਰਤੀ ਲਈ) 80% ਤੋਂ $3,000 80% ਤੋਂ $5,000

ਹਿਪਤਾਲ-ਭਰਤੀ ਿਬੰਧੀ ਦਵਾਈਆਂ $1,000 $1,000 $2,000

ਦਦੰਾ ਂਿਬੰਧੀ ਦੁਰਘਟਿਾ ਹਰਿੇ ਿਟੱ ਲਈ $500 ਹਰਿੇ ਿਟੱ ਲਈ $2,000 ਹਰਿੇ ਿਟੱ ਲਈ $5,000

ਵਹੀਲਚੇਅਰ (ਪਹੀਏਦਾਰ ਿੁਰਿੀ), ਮਟੋਰ ਵਾਲੇ 
ਿਿੂਟਰ ਅਤੇ ਿਮਾਯੋਨਜਤ ਿੀਤੇ ਜਾ ਿਿਣ ਵਾਲੇ ਬੈੱਡ 
(ਰਗੋੀ ਬੈੱਡ)

ਹਰਿੇ ਪਜੰ ਿਾਲਾ ਂਨਵੱਚ $500 ਹਰਿੇ ਪਜੰ ਿਾਲਾ ਂਨਵੱਚ $750 ਹਰਿੇ ਪਜੰ ਿਾਲਾ ਂਨਵੱਚ $1,000

ਿਿਲੀ ਅਗੰ, ਅਖੱਾ ਂਅਤੇ ਿੰਠ ਪਟਾਰੀ $5,000 $5,000 $5,000

ਰਗੋੀ ਲਈ ਵਾਿਰ 80% ਤੋਂ $300 / 5 ਿਾਲ 80% ਤੋਂ $300 / 5 ਿਾਲ 80% ਤੋਂ $300 / 5 ਿਾਲ

ਿਿਲੀ ਛਾਤੀ (ਬ੍ਰਿੈਟ ਪ੍ਰਿੋਥਨੇਿਿ) $175 ਨਿਗੰਲ / 2 ਿਾਲ 
$350 ਦਵੋੇਂ-ਪਾਿ ੇ/ 2 ਿਾਲ

$325 ਨਿਗੰਲ / 2 ਿਾਲ
$650 ਦਵੋੇਂ-ਪਾਿ ੇ/ 2 ਿਾਲ

$325 ਨਿਗੰਲ / 2 ਿਾਲ
$650 ਦਵੋੇਂ-ਪਾਿ ੇ/ 2 ਿਾਲ

ਇਹ ਿਾ ਭੱੁਲੋ ਨਿ ਤੁਿੀਂ ਨਪ੍ਰਿਨਰਿਪਸ਼ਿ (ਤਜਵੀਜ ਿੀਤੀਆਂ) ਦਵਾਈਆਂ, ਦੰਦਾਂ ਿਬੰਧੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹੌਿਨਪਟਲ ਿੈਸ਼ ਲਈ ਿਵਰੇਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰ ਿਿਦੇ ਹੋ।

 *ਇਹ ਉਡੀਿ ਨਮਆਦ ਦੇ ਅਧੀਿ ਹੁੰਦੇ ਹਿ

GMS ਨਿੱਜੀ ਨਿਹਤ: ਪਲਾਿ ਦੀ ਤੁਲਿਾ

ਇਹ ਨਿਰਫ਼ ਫ਼ਾਇਨਦਆਂ ਦਾ ਿਾਰ ਹੈ। ਨਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਨਵਆਂ ਲਈ ਪਾਲਿੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਨਿ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿੀ ਿੂੰ ਪੜ੍ੋ ਅਤੇ ਿਮਝੋ ਨਿਉਂਨਿ 
ਤੁਹਾਡੀ ਿਵਰੇਜ ਿੁਝ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਿੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਿ ਹੋ ਿਿਦੀ ਹੈ।

GMS ਦਾ ਪਰਿਿਲ ਹੈਲਥ ਪਲਾਿ 
(ਨਿੱਜੀ ਨਿਹਤ ਪਲਾਿ) ਤੁਹਾਡੀ, ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਪਨਰਵਾਰ ਦੀ ਿੁਰੱਨਖਆ ਲਈ 
ਇੱਿ ਆਿਾਿ ਅਤੇ ਪੁੱਜਣਯੋਗ ਤਰੀਿਾ 
ਹੈ, ਜੋ ਿਰਿਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਸ਼ਾਮਲ ਿਾ ਿੀਤੇ 
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਿਬੰਧੀ ਿਈ 
ਖਰਨਚਆਂ ਿੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰਦਾ ਹੈ।
 ਿੀ ਤੁਹਾਿੰੂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਲਾਿ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
 ਿੀ ਤੁਿੀਂ ਖੁਦ ਦਾ ਿੋਈ ਿਾਰੋਬਾਰ ਿਰਦੇ ਹੋ?
 ਿੀ ਤੁਿੀਂ ਇੰਪਲਾਇਰ ਪਲਾਿ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ?
 ਿੀ ਤੁਿੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਰਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋ?

ਭਾਵੇਂ ਤੁਿੀਂ ਨਜੰਦਗੀ ਦੇ ਨਿਿੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ਨਵੱਚ ਹੋਵੋ, GMS ਦਾ 
ਿਪਲੀਮੈਂਟਲ ਨਿਹਤ ਬੀਮਾ ਡਾਿਟਰ ਵੱਲੋਂ  ਆਰਡਰ ਿੀਤੀ ਹਰ ਦਵਾਈ ਿੰੂ 
ਸ਼ਾਮਲ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਅਿੀਂ 65 ਿਾਲਾਂ ਤੋਂ ਿੈਿੇਡਾਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਿਾਂ ਦੇ 
ਪਨਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਿੁਰੱਨਖਆ ਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਿਹੜਾ ਪਲਾਿ ਿਹੀ ਹੈ?
BASICPLAN 
ਿਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਨਵੱਚ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਮੈਡੀਿਲ ਿਵਰੇਜ ਲਈ, BasicPlan 
ਉਹਿਾਂ ਿਾਰੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਿੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਿੂਬਾਈ ਹੈਲਥ 
ਪਲਾਿ ਿਹੀਂ ਿਰਦਾ – ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਜਮੀਿੀ ਐਂਬੂਲੈਂਿ, ਹਿਪਤਾਲ ਦੇ 
ਤਰਜੀਹੀ ਿਮਰੇ, ਹਿਪਤਾਲ-ਭਰਤੀ ਿਬੰਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਿਮੇਤ।

EXTENDAPLAN® 

BasicPlan ਦੇ ਿਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਫ਼ਾਇਨਦਆਂ ਿਾਲ, ExtendaPlan 
ਨਫਨਜਓਥੈਰੇਪੀ, ਮਿਾਜ ਥੈਰੇਪੀ, ਨਹਅਨਰੰਗ ਏਡਿ ਅਤੇ ਿਈ ਪ੍ਰਿਾਰ ਦੇ 
ਮੈਡੀਿਲ ਉਪਿਰਿ ਅਤੇ ਿਮਾਿ ਿੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰਦਾ ਹੈ।

OMNIPLAN® 
ਿਾਡਾ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵਆਪਿ ਫ਼ਾਇਨਦਆਂ ਵਾਲਾ ਪੈਿੇਜ, OmniPlan 
ਨਫਨਜਓਥੈਰੇਪੀ, ਮਿਾਜ ਥੈਰੇਪੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਐਿਿਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਿਵਰੇਜ 
ਦੇ ਿਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਨਰਵਾਰ ਦੀ ਨਿਹਤ ਿੰੂ ਨਬਹਤਰ ਰੱਖਣ ਨਵੱਚ 
ਮਦਦ ਿਰ ਿਿਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਿਵਰੇਜ ਿੂੰ ਪੁੱਜਣਯੋਗ ਨਵਿਲਪਾਂ ਦੇ ਅਿੁਿੂਲ ਬਣਾਓ।
ਦੰਦਾਂ ਿਬੰਧੀ ਦੇਖਭਾਲ*
ਜਾਂਚਾਂ, ਿਫ਼ਾਈ, ਐਿਿ-ਰੇ, ਭਰਾਈ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਿੈੱਟਾਂ, ਰਿਾਊਿ, ਿਿਲੀ ਦੰਦਾਂ 
ਆਨਦ ਲਈ ਿਵਰੇਜ। 

ਿਾਲ 1 ਦੰਦਾਂ ਿਬੰਧੀ ਮੂਲ ਿੇਵਾਵਾਂ ਲਈ $500

ਿਾਲ 2 ਦੰਦਾਂ ਿਬੰਧੀ ਮੂਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਿੇਵਾਵਾਂ ਲਈ $750

ਿਾਲ 3+ ਦੰਦਾਂ ਿਬੰਧੀ ਮੂਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਿੇਵਾਵਾਂ ਲਈ $1,000

ਿਾਲ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਿਾਡੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੇ ਆੱਨਫਿ ਨਵਖੇ 
GMS ਪੇ-ਡਾਇਰੈਿਟ ਿਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਿਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਉੱਥੇ ਹੀ 
ਨਿਬੇਨੜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਿਿਾਿ ਹੈ!
ਮੂਲ ਨਪ੍ਰਿਨਰਿਪਸ਼ਿ ਦਵਾਈਆਂ 
ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿੂਬਾਈ ਿਰਿਾਰੀ ਦਵਾਈ ਪਲਾਿ (ਫਾਰਨਮਉਲਰੀ) ਹੇਠ 
ਿੂਚੀਬੱਧ ਿਵੀਆਂ ਨਪ੍ਰਿਰਿਾਈਬ ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ 
ਪ੍ਰਤੀ ਨਵਅਿਤੀ $ 3,500 ਤੱਿ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਿਰਾਂਗੇ। ਿਾਡੀਆਂ ਭਾਗੀਦਾਰ 
ਫਾਰਮੈਿੀਜ ਨਵਖੇ GMS ਪੇ-ਡਾਇਰੈਿਟ ਿਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਿ ਵੇਲੇ ਹਰੇਿ 
ਯੋਗ ਨਪ੍ਰਿਨਰਿਪਸ਼ਿ ਲਈ ਨਿਰਫ਼ $4 ਘਟਾਉਣਯੋਗ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਿਰਿ ਤੇ ਤੁਿੀਂ 
ਜੇਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਬਚਾ ਿਿਦੇ ਹੋ।
ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪ ੍ਨਰਿਿ੍ ਨਰਪਸ਼ਿ ਦਵਾਈਆਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਿੂਬਾਈ ਿਰਿਾਰੀ ਦਵਾਈ ਪਲਾਿ (ਫਾਰਨਮ ਉਲਰੀ) ਹੇਠ ਿੂਚੀਬੱਧ 
ਿਵੀਆਂ ਪ ੍ਨਰਿਰਿਾ ਈਬ ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਿਵਰਜੇ 
ਨਵ ੱਚ $5,000 ਤੱਿ ਦੀ ਰਿਮ ਸ਼ਾਮਲ ਿੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ। ਇਹਿਾ ਂਿੰੂ ਸ਼ਾਮਲ 
ਿਰਿ ਲਈ $5,000 ਨਵ ੱਚੋਂ $800 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਜਾ ਿਿਦੀ ਹੈ: ਤੁਹਾਡੀ 
ਿਬੂਾਈ ਿਰਿਾਰੀ ਦਵਾਈ ਪਲਾਿ ਨਵ ੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਾ ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਦਵਾਈਆਂ; ਪਨਹ ਲਾ ਂਤੋਂ ਮਜੂੌਦ ਿਨਥ ਤੀਆਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ; ਖਾਿ ਿਨਥ ਤੀ 
ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ; ਅਤੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਜੀਵਿਸ਼ਲੈੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ 
ਵਲੱੋਂ  ਹਰਿੇ ਯੋਗ ਪ ੍ਨਰਿਿ੍ ਨਰਪਸ਼ਿ ਲਈ ਨਿਰਫ਼ $4 ਘਟਾਉਣਯੋਗ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ 
ਿਰਿ ਤੇ ਿਨੁਵ ਧਾਜਿਿ GMS ਪ-ੇਡਾਇਰਿੈਟ ਿਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਿੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।
ਿਾਲਾਿਾ ਯਾਤਰਾ ਿਵਰੇਜ
ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਦ ੇਿੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਂਨਵਦਸ਼ੇ ਨਵੱਚ ਮਡੈੀਿਲ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿਾਫ਼ੀ 
ਮਨਹਗੰੀ ਹੋ ਿਿਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗਲੱ ਇਹ ਹੈ ਨਿ ਿਾਡੇ ਿਾਲਾਿਾ ਯਾਤਰਾ ਨਵਿਲਪ 
ਨਵਚੱ ਿਭ ਿੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਿਾ ਂਯਾਤਰਾਵਾ ਂਲਈ ਐਮਰਜੈਂਿੀ 
ਮਡੈੀਿਲ ਿਵਰਜੇ ਮਹੱੁਈਆ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਿੀਂ ਿਾਰ ੇਿਾਲ ਦਰੌਾਿ ਿਰਦ ੇਹੋ। 
ਸ਼ਾਮਲ ਿੀਤੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾ ਂ15, 30 ਜਾ ਂ48 ਨਦਿਾ ਂਤੱਿ ਹੋ ਿਿਦੀਆਂ ਹਿ। 
ਚੋਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ।
ਹੌਿਨਪਟਲ ਿੈਸ਼*
ਹਿਪਤਾਲ ਨਵੱਚ ਭਰਤੀ ਦਾ ਿਮਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਿਨਥਤੀ ਨਵੱਚ, ਹੌਿਨਪਟਲ ਿੈਸ਼ ਜੇਬ 
ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ (ਆਊਟ-ਆੱਫ-ਪਾਿੇਟ) ਖਰਚੇ ਮੁਹੱਈਆ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਨਜਵੇਂ ਿਮਰੇ 
ਨਵੱਚ ਟੈਲੀਨਵਜਿ, ਵਾਈ-ਫਾਈ, ਟੈਲੀਫੋਿ ਿੇਵਾ ਅਤੇ ਪਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਖਰਚੇ। ਪ੍ਰਤੀ 
ਪਾਲਿੀ ਿਾਲ ਨਵੱਚ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਨਦਿ ਤੋਂ ਲੈ ਿੇ ਅਨਧਿਤਮ $3,000 ਤੱਿ।

ਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਈ ਿਵਾਲ ਹਿ?
ਆਪਣੇ GMS ਬ੍ਰਿੋਰ ਿੂ ੰਨਮਲੋ, gms.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 
1.800.667.3699 ਤੇ ਫਿੋ ਿਰ।ੋ ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਹਤ ਲਈ 
ਨਬਹਤਰ ਿਵਰਜੇ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰਿ ਨਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰ ਿਿਦ ੇਹਾ।ਂ
*ਇਹ ਉਡੀਿ ਨਮਆਦ ਦੇ ਅਧੀਿ ਹੁੰਦੇ ਹਿ।


