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ਸਾਡੇ ਨਾਲ 
ਆਸਟੇ੍ਲੀਆ ਦਾ 
ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ

ਆਸਟੇ੍ਲੀਆ ਦਾ  
ਤੀਸਰਾ ਸਭ ਤਂੋ ਵੱਡਾ  
ਵਸਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਦਾਤਾ
15 ਲੱਖ ਮਂੇਬਰ ਜਿਨ੍ਹਂ ਦਹ ਅਸੀਂ ਬੀਮਹ ਕੀਤਹ ਹੈ ਸਹਡੇ 
ਲਈ ਸਹਡੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦਹ ਧੁਰਹ ਹਨ। ਸਹਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਹਡੇ 
ਆਸਟੇ੍ਲੀਆ ਜਿੱਚ ਤੁਹਹਡੀ ਜਸਹਤ ਦੀ ਸੰਭਹਲ ਲਈ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਲਈ ਤਜ਼ਰਬਹ  
ਅਤੇ ਸਮਝ ਹੈ। 

ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ   
ਨੈਟਵਰਕ
ਐਚ ਸੀ ਐਫ ਦੇ ਸਹਡੇ ਜਿਸ਼ਹਲ ਨੈਟਿਰਕ ਜਿੱਚ ਡਹਕਟਰ 
(ਿੀ ਪੀ) ਨੰੂ ਜਮਲੋ ਅਤੇ ਿੇਕਰ ਤੁਹਹਡੇ ਕਿਰ ਜਿੱਚ ਡਹਕਟਰ 
ਦੀ ਸੇਿਹ ਸ਼ਹਮਲ ਹੈ ਤਹਂ ਤੁਹਹਨੰੂ ਇਸ ਮੁਲਹਕਹਤ ਲਈ ਜਕਸੇ 
ਕੀਮਤ ਦਹ 
ਭੁਗਤਹਨ ਕਰਨ 
ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਵਕ ਤੁਹਾਨੰੂ  
ਘੱਟ ਤਂੋ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇ 
ਜਨੱਿੀ ਹਸਪਤਹਲਹਂ ਦਹ ਸਹਡਹ ਜਿਸ਼ਹਲ 
ਨੈਟਿਰਕ ਤੁਹਹਨੰੂ ਲਹਗਤ ਘੱਟ ਕਰਨ 
ਦੀ ਿਧੇਰੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਜਿਕਲਪ 
ਪ੍ਦਹਨ ਕਰਦਹ ਹੈ, ਿੇਕਰ ਤੁਹਹਨੰੂ ਿਹਂ 
ਤੁਹਹਡੇ ਜਕਸੇ ਪਜਰਿਹਜਰਕ ਮਂੇਬਰ ਨੰੂ 
ਹਸਪਤਹਲ ਜਿੱਚ ਇਲਹਿ ਦੀ ਲੋੜ 
ਪਂੈਦੀ ਹੈ। 

ਐਮਰਜੰਸੀ ਲਈ  
ਐਂਬੂਲਂੈਸ ਕਵਰ
ਸਹਰੇ ਕਿਰ ਆਸਟੇ੍ਲੀਆ ਭਰ  
ਜਿੱਚ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਹਲ ਤੱਕ 
ਐਮਰਿੰਸੀ ਐਂਬੂਲਂੈਸ ਟ੍ਹੰਸਪੋਰਟ 
ਪ੍ਦਹਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਿਤਾਬ ਜੇਤੂ - ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ  
ਢੁਕਵਾਂ ਕਵਰ
ਸਹਨੰੂ ਆਊਟਸਟਂੈਡਜਡੰਗ ਿੈਲੀਯੂ ਿਰਜਕੰਗ ਿੀਜ਼ਹ ਹੈਲਥ ਕਿਰ 
ਲਈ ਆਸਟੇ੍ਲੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤਂੋ ਿੱਡੀ ਜਿੱਤੀ ਤੁਲਨਹ ਕਰਨ 
ਿਹਲੀ ਸਹਈਟ, ਕੈਨਸਟਹਰ  ਿੱਲਂੋ ਲਗਹਤਹਰ 2 ਸਹਲਹਂ ਤਂੋ 
ਮਹਨਤਹ ਹਹਜਸਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ 
ਤੁਹਹਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਕਿਰ ਦੀ 
ਚੋਣ ਕਰਨਹ ਸੌਖਹ ਬਣਹਿਹਂਗੇ।   

ਭਰੋਸੇ ਵਵੱਚ #1
ਸਹਨੰੂ 2018 ਰੋਏ ਮੋਰਗਨ ਨੇਟ 
ਟ੍ਸਟ ਸਰਿੇ ਿੱਲਂੋ ਆਸਟੇ੍ਲੀਆ 
ਦਹ ਸਭ ਤਂੋ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੈਲਥ ਫੰਡ 
ਐਲਹਜਨਆ ਜਗਆ ਸੀ। 

24/7 ਹੈਲਪਲਾਈਨ
ਿੇਕਰ ਤੁਹਹਨੰੂ ਿਹਂ ਤੁਹਹਡੇ ਪਜਰਿਹਰ ਨੰੂ ਡਹਕਟਰ ਿਹਂ ਹਸਪਤਹਲ 
ਿਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਿਹਂ ਆਪਣੀ ਜਸਹਤ ਬਹਰੇ ਕੋਈ ਸੁਆਲ 
ਪੱੁਛਣਹ ਚਹਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤਹਂ ਸਹਡੀ 24/7 
ਹੈਲਪਲਹਈਨ ਨੰੂ 13 68 42  
ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ। ਸਹਡੇ ਦੋਸਤਹਨਹ 
ਮਹਹਰ ਕਈ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਭਹਸ਼ਹਿਹਂ 
ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਹਡੀ ਮਦਦ 
ਲਈ ਜਤਆਰ ਹਨ। ਭਾਵਂੇ ਤੁਸੀ ਂਵਕਤਂੋ ਵੀ ਆਏ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਭਾਵਂੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੰਨਾ 

ਵੀ ਸਮਾਂ ਰਵਹਣ ਦਾ ਵਵਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੰੂ ਯਕੀਨ ਹੈ ਵਕ 
ਤੁਸੀ ਂਇੱਥੇ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। 
ਅਸੀਂ ਿਹਣਦੇ ਹਹਂ ਜਕ ਿਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸੇ ਨਿਂੇ ਮੁਲਕ ਿਹਂਦੇ ਹੋ ਤਹਂ ਜਸਹਤ 
ਸੰਭਹਲ ਬਹਰੇ ਿਹਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੱੁਝ ਹੰੁਦਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਹਨੰੂ 
ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਹਂਤੀ ਦੇ ਕੇ ਜਕ ਆਸਟੇ੍ਲੀਆ ਜਿੱਚ ਤੁਹਹਡੀ ਜਸਹਤ ਦਹ ਜਧਆਨ 
ਰੱਜਖਆ ਿਹਿੇਗਹ, ਇਸਨੰੂ ਤੁਹਹਡੇ ਲਈ ਸੌਖਹ ਬਣਹਉਣ ਦਹ ਯਤਨ ਕੀਤਹ 
ਹੈ। ਤੁਹਹਨੰੂ ਇੱਥੇ ਜਨੱਘੇ ਸੁਆਗਤ ਦਹ ਅਜਹਸਹਸ ਕਰਿਹਉਣਹ ਿੀ ਇਹ 
ਦਰਸਹਉਦਂਹ ਹੈ ਜਕ ਸਹਨੰੂ ਤੁਹਹਡੀ ਜਕੰਨੀ ਪਰਿਹਹ ਹੈ। 
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ਆਸਟੇ੍ਲੀਆ ਵਵੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਵਸਸਟਮ 
ਹੈ ਅਤੇ ਐਚ ਸੀ ਐਫ ਇਸਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੰੂ 
ਸਮਝਣ ਵਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਸਟੇ੍ਲੀਆ 
ਦੇ ਵਸਸਟਮ ਦੇ ਦੋ ਪੱਧਰ ਹਨ - ਸਰਕਾਰ ਵੱਲਂੋ ਫੰਡ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਅਤੇ ਵਨੱਜੀ ਹੈਲਥ ਵਸਸਟਮ ਵਜਸ ਵਵੱਚ 
ਤੁਸੀ ਂਬੀਮੇ ਲਈ ਿਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੋਵੇ ਵਮਲਕੇ 
ਆਸਟੇ੍ਲੀਆ ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਤਜ਼ਰਵਬਆਂ 
ਨੰੂ ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਉਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਵਕਵਂੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਮੈਡੀਕੇਅਰ ਵਕਵਂੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ??

ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਸਹਡਹ ਿਨਤਕ ਜਸਹਤ ਸੰਭਹਲ ਪ੍ਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹਰੇ 
ਆਸਟੇ੍ਲੀਆ ਜਨਿਹਸੀਆਂ ਨੰੂ ਜਸਹਤ ਸਹੂਲਤਹਂ ਪ੍ਦਹਨ ਕਰਦਹ ਹੈ। 
ਇਸਦੇ ਜਿੱਚ ਆਸਟੇ੍ਲੀਆ ਜਨਿਹਸੀ ਸਰਕਹਰੀ ਹਸਪਤਹਲਹਂ ਜਿੱਚ 
ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਹਿ ਕਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਹਲ ਤਂੋ ਬਹਹਰ ਕੱੁਝ 
ਡਹਕਟਰੀ ਪਜਰਜਕਜਰਆਿਹਂ ਜਿਿਂੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਿਹਂਚ ਦੇ 
ਖਰਚ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਦਹ ਹੈ। ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮੁਨਹਸਬ ਯਹਤਰੀਆਂ ਲਈ 
ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਿੋ ਜਕ ਉਹਨਹਂ ਮੁਲਕਹਂ ਤਂੋ ਆਉਦੇਂ ਹਨ ਜਿਹਨਹਂ ਦਹ 
ਆਸਟੇ੍ਲੀਆ ਦੇ ਨਹਲ ਰੇਸੀਪੋ੍ਕਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਏਗ੍ੀਮੇਟੰ (ਆਰ 
ਐਚ ਸੀ ਏ - ਪਰਸਪਰ ਜਸਹਤ ਸੰਭਹਲ ਸਮਝੌਤਹ) ਹੈ। 
ਇਹ ਸਮਝਣਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਕ ਭਹਿਂੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰ ਐਚ ਸੀ ਏ ਦਹ 
ਇਸਤੇਮਹਲ ਕਰਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਿੋ, ਪ੍ਹਈਿੇਟ ਹੈਲਥ ਬੀਮਹ ਤੁਹਹਡੇ 
ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਹਂਤੀ ਲਈ ਉੱਤਮ ਹੈ ਜਕਉਡਂਜਕ ਮੈਡਕੇਅਰ ਜਸਰਫ ਡਹਕਟਰੀ 
ਤੌਰ ਤੇ ਲਹਜ਼ਮੀ ਸੇਿਹਿਹਂ ਹੀ ਪ੍ਦਹਨ ਕਰਦਹ ਹੈ। ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਜਨੱਿੀ 
ਹਸਪਤਹਲਹਂ ਜਿੱਚ ਇਲਹਿ, ਐਮਰਿੰਸੀ ਐਂਬੂਲਂੈਸ ਿਹਂ ਦੰਦਹਂ ਦਹ 
ਪ੍ਹਈਿੇਟ ਇਲਹਿ ਅਤੇ ਜਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਜਿਹੀ ਸੇਿਹਿਹਂ ਕਿਰ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਹ ਹੈ। ਐਚ ਸੀ ਐਫ ਜਨਿੀ ਜਸਹਤ ਬੀਮਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਦਂਹ ਹੈ।

ਪਰਸਪਰ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਮਝੌਤਤੇਪਰਸਪਰ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਮਝੌਤਤੇ
ਿਧੇਰੇ ਿਹਣਕਹਰੀ ਲਈ ਮਨੱੁਖੀ ਸੇਿਹਿਹਂ ਜਿਭਹਗ ਦੀ ਿੈਬਸਹਈਟ 
humanservices.gov.au/medicare ਤੇ ‘RHCA’  
ਸਰਚ ਕਰੋ

ਵਨੱਜੀ ਵਸਹਤ ਬੀਮਾ ਵਕਵਂੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਵਨੱਜੀ ਵਸਹਤ ਬੀਮਾ ਵਕਵਂੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ??

ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਤਂੋ ਹੋ ਜਿਸਦਹ ਆਸਟੇ੍ਲੀਆ ਦੇ ਨਹਲ 
ਆਰ ਐਚ ਸੀ ਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਹਨੰੂ ਜਨੱਿੀ ਜਸਹਤ ਬੀਮਹ ਲੈ ਲੈਣਹ ਚਹਹੀਦਹ 
ਹੈ ਜਕਓਂਜਕ ਿੇਕਰ ਆਸਟੇ੍ਲੀਆ ਜਿੱਚ ਤੁਹਹਨੰੂ ਡਹਕਟਰੀ ਿਹਂ ਹਸਪਤਹਲ 
ਜਿੱਚ ਇਲਹਿ ਦੀ ਲੋੜ ਪਂੈਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਫੀ ਮਜਹੰਗਹ ਹੋ ਸਕਦਹ ਹੈ। 

ਕੀ ਕੁਝ ਕਵਰ ਹੈਕੀ ਕੁਝ ਕਵਰ ਹੈ?
ਜਨੱਿੀ ਜਸਹਤ ਜਸਸਟਮ ਐਚ ਸੀ ਐਫ ਜਿਹੇ ਜਨੱਿੀ ਬੀਮਹ ਪ੍ਦਹਤਹਿਹਂ, ਜਨੱਿੀ 
ਹਸਪਤਹਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਿਹਿਹਂ ਜਿਿਂੇ ਜਕ ਡਂੈਡਜਟਸਟ ਅਤੇ ਜਫਸੀਓਥੇਰਜਪਸਟ 
ਆਜਦ ਨਹਲ ਬਜਣਆ ਹੈ। ਐਚ ਸੀ ਐਫ ਓਿਰਸੀਜ਼ ਜਿਜਜ਼ਟਰ ਹੈਲਥ 
ਕਿਰ ਨੰੂ ਇਹਨਹਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਹਲ ਕੀਤਹ ਿਹ ਸਕਦਹ ਹੈ :
•  ਐਮਰਿੰਸੀ ਐਂਬੂਲਂੈਸ ਟ੍ਹੰਸਪੋਰਟ 
•  ਹਸਪਤਹਲ ਜਿੱਚ ਇਲਹਿ 
•  ਡਹਕਟਰੀ ਇਲਹਿ 
•  ਜਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਦੰਦਹਂ ਦੇ ਇਲਹਿ ਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਹ।
ਇਲਹਿ ਅਤੇ ਕਹਰਿਜਿਜਧਆਂ ਜਿਨ੍ਹਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 
ਤੁਹਹਡੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਨਰਭਰ ਕਰਦਹ ਹੈ।
ਕਈ ਯਹਤਰੀਆਂ ਲਈ ਜਨਿੀ ਜਸਹਤ ਬੀਮਹ ਉਹਨਹਂ ਦੇ ਿੀਜ਼ੇ ਲਈ 
ਇੱਕ ਲਹਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਿੀਜ਼ੇ ਲਈ ਦਰਖ਼ਹਸਤ ਦੇਣ 
ਤਂੋ ਪਜਹਲਹਂ ਇਸ ਬਹਰੇ ਿਹਣਕਹਰੀ ਹਹਸਲ ਕਰੋ ਤਹਂ ਿੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਹਇਆ ਿਹ ਸਕੇ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਹੀ ਕਿਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ 
ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਹਣਕਹਰੀ ਹੋਮ ਅਫੇਯਰ ਜਿਭਹਗ ਦੀ ਿੈਬਸਹਈਟ 
homeaffairs.gov.au ਤਂੋ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਆਸਟੇ੍ਲੀਆ  
ਵਵੱਚ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ  
ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
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ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤਂੋ ਬਾਹਰ ਮਂੈ  ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤਂੋ ਬਾਹਰ ਮਂੈ  
ਵਕਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਵਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂਵਕਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਵਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਇਨਪੇਸ਼ਂੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਹਲ ਜਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹੋ, ਭਹਿਂੇ ਡੇ ਿਹਂ ਓਿਰਨਹਈਟ 
ਪੇਸ਼ਂੈਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ‘ਇਨਪੇਸ਼ਂੈਟ’ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਓਿਰਸੀਜ਼ ਜਿਜ਼ੀਟਰਜ਼  
ਹੈਲਥ ਕਿਰ ਦੇ ਨਹਲ ਤੁਸੀਂ ਜਰਹਹਇਸ਼, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ, 
ਇੰਡਟੇਨਜਸਿ ਕੇਅਰ, ਡਹਕਟਰ ਦੀ ਫੀਸ, ਸਰਕਹਰ ਿੱਲਂੋ ਪਰਿਹਨਤ 
ਨਕਲੀ ਅੰਗ ਲਗਹਉਣ ਦੀ ਸੇਿਹ ਅਤੇ ਪੀ ਬੀ ਐਸ ਦਿਹਈਆਂ ‘ਤੇ ਲਹਭ 
ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿੇਕਰ ਇਹ ਤੁਹਹਡੇ ਕਿਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਜਿੱਚ ਸ਼ਹਮਲ ਹੈ। 
ਤੁਸੀਂ ਜਕਹੜੀਆਂ ਇਨਪੇਸ਼ਂੈਟ ਸੇਿਹਿਹਂ ਹਹਜਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ 
ਤੁਹਹਡੇ ਕਿਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਹਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਿੀ ਜਨਰਭਰ ਹੈ ਜਕ ਕੀ 
ਤੁਸੀਂ ਸਹਡੇ ਨੈਟਿਰਕ ਜਿੱਚਂੋ ਜਕਸੇ ਹਸਪਤਹਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਹਂ 
ਨਹੀਂ। ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਡੇ ਨੈਟਿਰਕ ਜਿਚਲੇ ਇੱਕ ਜਨੱਿੀ ਹਸਪਤਹਲ 
ਿਹਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਡਹਕਟਰਹਂ ਦਹ ਇਸਤੇਮਹਲ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਹਹੱਸਹ ਲੈਣ 
ਿਹਲੇ ਸਰਿਨ ਅਤੇ ਐਨੇਸਥੀਜਟਸਟ ਸਮੇਤ) ਿੋ ਜਕ ਸਹਡੇ ਨੈਟਿਰਕ 
ਦਹ ਹਹੱਸਹ ਹਨ ਤਹਂ ਤੁਹਹਡੀ ਕੋਈ ਿਹਧੂ ਲਹਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗੀ ਿਹਂ ਇਹ 
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਿੇਗੀ (ਤੁਹਹਡੀ ਐਕਸੈਸ ਤਂੋ ਅਲਹਿਹ, ਿੇਕਰ ਇਹ ਤੁਹਹਡੇ 
ਤੇ ਲਹਗੂ ਹੈ)। ਪਰ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸੇ ਡਹਕਟਰ, ਜਨੱਿੀ ਿਹਂ ਸਰਕਹਰੀ 
ਹਸਪਤਹਲ ਿਹਂਦੇ ਹੋ ਿੋ ਜਕ ਸਹਡੇ ਨੈਟਿਰਕ ਦਹ ਹਹੱਸਹ ਨਹੀਂ ਹਨ  
ਤਹਂ ਤੁਹਹਡਹ ਕਹਫੀ ਜਜ਼ਆਦਹ ਿਹਧੂ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, 
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਕ ਹਮੇਸ਼ਹ ਪਜਹਲਹਂ ਸਹਡੀ 24/7 ਹੈਲਪਲਹਈਨ ਨੰੂ 
13 68 42 ਤੇ ਕਹਲ ਕਰੋ (ਫੇਰ 2 ਦਬਹਓ), ਇਹ ਜਨਸ਼ਜਚਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਜਕ ਤੁਹਹਡੀ ਲਹਗਤ ਘੱਟ ਆਿੇ। 

ਆਊਟਪੇਸ਼ਂੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਿੇਕਰ ਤੁਹਹਨੰੂ ਹਸਪਤਹਲ ਤਂੋ ਬਹਹਰ ਇਲਹਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਹਂ ਤੁਸੀਂ 
ਹਸਪਤਹਲ ਜਿੱਚ ਦਹਖਲ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ ਤਹਂ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਪੇਸ਼ਂੈਟ ਹੋ। ਸਭ ਤਂੋ 
ਆਮ ਆਊਟਪੇਸ਼ਂੈਟ ਸੇਿਹਿਹਂ ਹਨ :
•  ਮਹਜਹਰ ਡਹਕਟਰ ਿਹਂ ਇੱਕ ਆਮ ਡਹਕਟਰ ਦੇ ਨਹਲ ਮਸ਼ਿਰਹ 
•  ਖੂਨ ਦੀ ਿਹਂਚ ਅਤੇ ਏਕਸ-ਰੇ ਲਈ ਹਸਪਤਹਲ ਿਹਣਹ 
•  ਆਊਟਪੇਸ਼ਂੈਟ ਕਲੀਜਨਕ ਤੇ ਿਹਣਹ 
•  ਐਮਰਿੰਸੀ ਜਡਪਹਰਟਮਂੈਟ ਸੇਿਹਿਹਂ ਦੀ ਫੀਸ 
•  ਐਮਰਿੰਸੀ ਐਮਬੂਲਂੈਸ।
ਤੁਸੀਂ ਜਕਸ ਜਕਸਮ ਦੀਆਂ ਆਊਟਪੇਸ਼ਂੈਟ ਸੇਿਹਿਹਂ ਹਹਜਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਹਡੇ ਕਿਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਨਰਭਰ ਹੈ, ਨਹਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ  
ਤੇ ਿੀ ਜਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਡੇ ਨੈਟਿਰਕ ਜਿੱਚਂੋ ਡਹਕਟਰ ਿਹਂ ਹਸਪਤਹਲ 
ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਿਹਂ ਨਹੀਂ। ਹਮੇਸ਼ਹ ਪਜਹਲਹਂ ਸਹਡੀ 24/7 ਹੈਲਪਲਹਈਨ 
ਨੰੂ 13 68 42 ‘ਤੇ ਕਹਲ ਕਰਨਹ ਯਹਦ ਰੱਖੋ (ਫੇਰ 2 ਦਬਹਓ) ਤਹਂ ਿੋ 
ਅਸੀਂ ਤੁਹਹਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਸੇਿਹ ਪ੍ਦਹਤਹ ਦੀ ਭਹਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਹਡੀ ਬਚਤ 
ਜਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। 

ਐਚ ਸੀ ਐਫ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵਵਜ਼ੀਟਰਜ਼ ਹੈਲਥ ਕਵਰ (ਓ ਵੀ ਐਚ ਸੀ ਐਫ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵਵਜ਼ੀਟਰਜ਼ ਹੈਲਥ ਕਵਰ (ਓ ਵੀ 
ਐਚ ਸੀ) ਇੱਕ ਵਨੱਜੀ ਵਸਹਤ ਬੀਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਐਚ ਸੀ) ਇੱਕ ਵਨੱਜੀ ਵਸਹਤ ਬੀਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 
ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਵਕ ਵਰਕ ਜਾਂ ਵਵਜ਼ੀਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਸਟੇ੍ਲੀਆ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਵਕ ਵਰਕ ਜਾਂ ਵਵਜ਼ੀਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਸਟੇ੍ਲੀਆ 
ਵਵੱਚ ਇੱਕ ਵਮੱਥੇ ਸਮਂੇ ਲਈ ਰਵਹਣਗੇ। ਵਵੱਚ ਇੱਕ ਵਮੱਥੇ ਸਮਂੇ ਲਈ ਰਵਹਣਗੇ। 

ਕਈ ਿੀਜਜ਼ਆਂ ਜਿੱਚ ਇਹ ਲਹਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਕ ਆਸਟੇ੍ਲੀਆ ਦੇ ਫੇਰੀ 
ਦੌਰਹਨ ਤੁਸੀਂ ਜਨੱਿੀ ਜਸਹਤ ਬੀਮਹ ਲਿੋ। ਪਰ ਿੇਕਰ ਇਹ ਲਹਜ਼ਮੀ ਨਹ 
ਿੀ ਹੋਿੇ, ਤੁਹਹਨੰੂ ਓਿਰਸੀਜ਼ ਜਿਜ਼ੀਟਰਜ਼ ਹੈਲਥ ਕਿਰ ਲੈਣਹ ਚਹਹੀਦਹ ਹੈ 
ਤਹਂ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਆਸਹਨੀ ਨਹਲ ਜਸਹਤ ਸੇਿਹਿਹਂ ਹਹਜਸਲ ਕਰ 
ਸਕੋ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਜਕਉਡਂਜਕ ਡਹਕਟਰੀ ਇਲਹਿ ਲਈ ਆਪ ਖਰਚ 
ਕਰਨਹ ਬਹੁਤ ਮਜਹੰਗਹ ਹੋ ਸਕਦਹ ਹੈ। 
ਤੁਹਹਡੇ ਚੁਣੇ ਕਿਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਨੁਸਹਰ ਐਚ ਸੀ ਐਫ ਬੀਮਹ ਹਸਪਤਹਲ 
ਜਿੱਚ ਤੁਹਹਡੇ ਇਲਹਿ ਦੇ ਨਹਲ-ਨਹਲ ਹੋਰ ਸੇਿਹਿਹਂ ਕਿਰ ਕਰ ਸਕਦਹ 
ਹੈ, ਜਿਿਂੇ ਜਕ 
•  ਡਹਕਟਰ ਨਹਲ ਮੁਲਹਕਹਤ 
•  ਖੂਨ ਦੀ ਿਹਂਚ ਅਤੇ ਏਕਸ-ਰੇ 
•  ਦੰਦਹਂ ਦਹ ਇਲਹਿ 
•  ਐਨਕਹਂ ਅਤੇ ਕਹਂਟੈਕਟ ਲਂੇਜ਼ 
•  ਜਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ
ਐਚ ਸੀ ਐਫ (HCF) ਓ ਿੀ ਐਚ ਸੀ (OVHC) ਦੇ ਸਹਰੇ ਪੱਧਰਹਂ 
ਜਿੱਚ ਐਮਰਿੰਸੀ ਐਂਬੂਲਂੈਸ ਸੇਿਹਿਹਂ ਸ਼ਹਜਮਲ ਹਨ। 

ਐਚ ਸੀ ਐਫ ਨੈਟਵਰਕ ਕੀ ਹੈਐਚ ਸੀ ਐਫ ਨੈਟਵਰਕ ਕੀ ਹੈ?
ਐਚ ਸੀ ਐਫ ਨੈਟਿਰਕ ਭਹਗ ਲੈਣ ਿਹਲੇ ਹਸਪਤਹਲਹਂ, ਡਹਕਟਰਹਂ ਅਤੇ 
ਮਹਹਰਹਂ ਨਹਲ ਬਜਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿੋ ਜਕ ਤੁਹਹਡੇ ਕਿਰ ਜਿੱਚ ਸ਼ਹਮਲ 
ਸੇਿਹਿਹਂ ਅਤੇ ਇਲਹਿ ‘ਤੇ ਿਹਧੂ ਖਰਚ ਤਂੋ ਬਚਣ ਜਿੱਚ ਤੁਹਹਡੀ ਮਦਦ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਐਚ ਸੀ ਐਫ ਹਸਪਤਾਲ ਨੈਟਵਰਕ
ਸਹਡੇ ਆਸਟੇ੍ਲੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਜ਼ਆਦਹਤਰ ਜਨੱਿੀ ਹਸਪਤਹਲਹਂ ਨਹਲ 
ਇਕਰਹਰ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਲਹਿ ਿਹਂ ਸੇਿਹਿਹਂ ਲਈ ਸਹਡੇ ਨੈਟਿਰਕ ਜਿੱਚ 
ਸ਼ਹਜਮਲ ਜਕਸੇ ਜਨੱਿੀ ਹਸਪਤਹਲ ਿਹ ਕੇ ਖਰਚ ਨੰੂ ਘਟਹ ਸਕਦੇ ਹੋ 
(ਤੁਹਹਡੀ ਐਕਸੈਸ ਤਂੋ ਅਲਹਿਹ, ਿੇਕਰ ਤੁਹਹਡੇ ‘ਤੇ ਲਹਗੂ ਹੈ)। 
ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਡੇ ਨੈਟਿਰਕ ਤਂੋ ਬਹਹਰ ਜਕਸੇ ਜਨੱਿੀ ਹਸਪਤਹਲ ਿਹਂ ਜਕਸੇ 
ਸਰਕਹਰੀ ਹਸਪਤਹਲ ਿਹਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਹਡਹ ਕਹਫੀ ਿਹਧੂ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦਹ ਹੈ। 
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਸਹਡੀ 24/7 ਹੈਲਪਲਹਈਨ ਨੰੂ 13 68 42 
ਤੇ ਕਹਲ ਕਰੋ (ਫੇਰ 2 ਦਬਹਓ) ਤੇ ਸਹਡੇ ਨੈਟੱਿਰਕ ਜਿਚਲੇ ਹਸਪਤਹਲਹਂ 
ਬਹਰੇ ਪਤਹ ਕਰੋ। ਇਹ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਇਲਹਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤਂੋ 
ਪਜਹਲਹਂ ਹਸਪਤਹਲ ਨੰੂ ਸੰਭਿ ਲਹਗਤ ਬਹਰੇ ਪੱੁਛੋ ਤਹਂ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋ 
ਜਕ ਤੁਹਹਨੰੂ ਜਕੰਨੀ ਰਕਮ ਦਹ ਭੁਗਤਹਨ ਕਰਨਹ ਪਿੇਗਹ। 

ਐਚ ਸੀ ਐਫ ਡਾਕਟਰ ਨੈਟਵਰਕ
ਸੰਭਿ ਹੈ ਜਕ ਆਸਟੇ੍ਲੀਆ ਜਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਡਹਕਟਰ (ਜਿਸਨੰੂ 
ਿਨਰਲ ਪੈ੍ਕਜਟਸ਼ਨਰ ਿਹਂ ਿੀ ਪੀ ਜਕਹਹ ਿਹਂਦਹ ਹੈ) ਕੋਲ ਸਭ ਤਂੋ 
ਪਜਹਲਹਂ ਆਪਣੀ ਜਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਜਸਆ ਲੈ ਕੇ ਿਹਓਗੇ। ਐਚ ਸੀ 
ਐਫ ਦਹ ਇੱਕ ਿੀ ਪੀ ਰਹਸ਼ਟਰੀ ਨੈਟਿਰਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਿੀ ਪੀ 
ਦੀ ਭਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਡੀ 24/7 ਹੈਲਪਲਹਈਨ ਨੰੂ 13 68 42 ਤੇ 
ਕਹਲ ਕਰੋ (ਫੇਰ 2 ਦਬਹਓ)।
ਿੇਕਰ ਤੁਹਹਡੇ ਕਿਰ ਜਿੱਚ ਡਹਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸੇਿਹਿਹਂ ਸ਼ਹਮਲ ਹਨ ਅਤੇ 
ਤੁਸੀਂ ਸਹਡੇ ਨੈਟਿਰਕ ਜਿੱਚ ਜਕਸੇ ਿੀ ਪੀ ਕੋਲ ਿਹਂਦੇ ਹੋ ਤਹਂ ਤੁਹਹਡਹ 
ਬੀਮਹ ਤੁਹਹਡੇ ਖਰਚ ਦਹ 100% ਤੱਕ ਦਹ ਭੁਗਤਹਨ ਕਰੇਗਹ। ਿੇਕਰ 
ਤੁਸੀਂ ਜਕਸੇ ਅਜਿਹੇ ਿੀ ਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਿਹਂਦੇ ਹੋ ਿੋ ਜਕ ਸਹਡੇ ਨੈਟਿਰਕ 
ਜਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਹਂ ਤੁਹਹਨੰੂ ਿਹਧੂ ਲਹਗਤ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਹਡੇ 
ਕਿਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਮੁਤਹਬਕ ਮਹਜਹਰ ਅਤੇ ਨੈਟਿਰਕ ਤਂੋ ਬਹਹਰ ਦੇ 
ਡਹਕਟਰਹਂ ਕੋਲ ਿਹਣ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਬੈਨੀਜਫਟ ਸ਼ੈਜਡਊਲ 
(MBS) ਦੀ ਫੀਸ ਦਹ ਤੁਹਹਡੇ ਲਈ 100% ਤੱਕ ਕਿਰ ਕਰਹਂਗੇ।

ਐਚ ਸੀ ਐਫ ਤੁਹਾਡੇ 
ਲਈ ਸਹੀ ਵਕਉ ਂਹੈ?

ਸਾਨੰੂ 24/7 ਕਾਲ ਕਰੋ  
ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਡੀ ਬਚਤ 
ਲਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੈਟਿਰਕ ਜਿੱਚ ਹਸਪਤਹਲ ਿਹਂ ਡਹਕਟਰ 
ਦੀ ਭਹਲ ਆਸਹਨ ਬਣਹਉਦੇਂ ਹਹਂ ਤਹਂ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਖਰਚ 
ਕਰੋ। ਸਹਡੀ 24/7 ਹੈਲਪਲਹਈਨ ਤੇ ਕਹਲ ਕਰੋ ਅਤੇ 
ਅਸੀਂ ਤੁਹਹਨੰੂ ਸਹੀ ਜਸਹਤ ਸੰਭਹਲ ਸੇਿਹ ਨਹਲ ਿੋੜਹਂਗੇ। 
ਸਹਡੇ ਮਹਜਹਰਹਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਹਹਨੰੂ ਸਹਡੇ ਨੈਟਿਰਕ ਜਿੱਚ 
ਸੇਿਹ ਦੇ ਨਹਲ ਿੋੜੇਗੀ ਜਿ੍ਨਹਂ ਜਿੱਚ ਸ਼ਹਜਮਲ ਹਨ :
• ਡਹਕਟਰ (ਿੀ ਪੀ)
• ਕੰਮਕਹਿੀ ਸਮਂੇ ਤਂੋ ਬਹਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਹਲੇ ਿੀ ਪੀ 
• ਮਹਹਰ ਡਹਕਟਰ 
• ਜਨੱਿੀ ਹਸਪਤਹਲ 
• ਐਮਰਿੰਸੀ ਜਿਭਹਗ 
• ਨਰਸਹਂ ਿੋ ਜਕ ਤੁਹਹਡੀ ਜਬਮਹਰੀ ਬਹਰੇ ਸਲਹਹ ਕਰਕੇ 

ਅਗਲੇ ਕਦਮਹਂ ਬਹਰੇ ਸੁਝਹਅ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ*
• ਜ਼ਹਤੀ ਮਦਦ ਜਿਿਂੇ ਜਕ ਟੈਕਸ ਬਹਰੇ ਸਲਹਹ ਅਤੇ 

ਕਹਨੰੂਨੀ ਸੇਿਹਿਹਂ^।

*ਜਸਹਤ ਸੰਭਹਲ ਸਹਹਇਤਹ ਅਜਿਹੀ ਸਜਥਤੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ 
ਿਦਂੋ ਜਕ ਿਹਨ ਿੋਖਮ ਜਿੱਚ ਹੋਿੇ ਿਹਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਿੰਸੀ 
ਹੋਿੇ। ਇਹ ਰੋਗ-ਪਛਹਣ ਸੇਿਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਸਹਤ ਮਹਹਰ ਦੇ 
ਨਹਲ ਮਸ਼ਿਰੇ ਦੀ ਥਹਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

^ਜ਼ਹਤੀ ਸਹਹਇਤਹ ਸੇਿਹ ਪ੍ਦਹਤਹਿਹਂ ਦੀ ਜਕਸੇ ਫੀਸ ਦੀ 
ਅਦਹਇਗੀ ਮਂੇਬਰਹਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਦਹਰੀ ਹੋਿੇਗੀ। 
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 ਜੋ ਕਵਰ ਹੈ (ਸ਼ਾਮਲ ਸੇਵਾਵਾਂ)
ਪ੍ਹਈਿੇਟ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਡੇ ਨੈਟਿਰਕ ਜਿਚਲੇ 
ਹਸਪਤਹਲ ਿਹਂ ਡਹਕਟਰ ਤਂੋ ਕਿਰ ਪ੍ਹਪਤ।
ਵਧਆਨ ਵਦਓ: ਸਰਕਹਰੀ ਿਹਂ ਗ਼ੈਰ ਨੈਟਿਰਕ ਜਨੱਿੀ 
ਹਸਪਤਹਲਹਂ ਜਿੱਚ ਜਮਲਣ ਿਹਲਹ ਸਹਰਹ ਇਲਹਿ, ਭਹਿਂੇ 
ਇਹ ਸੇਿਹਿਹਂ ਿਹਂ ਇਲਹਿ ਤੁਹਹਡੇ ਕਿਰ ਜਿੱਚ ਸ਼ਹਮਲ ਹੋਣ, 
ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੇਿਲ ਘੱਡਟੋ ਘੱਟ ਲਹਭ ਜਦੱਤਹ ਿਹਿੇਗਹ 
ਅਤੇ ਤੁਹਹਨੰੂ ਿਹਧੂ ਲਹਗਤ ਦਹ ਭੁਗਤਹਨ ਕਰਨਹ ਪੈ 
ਸਕਦਹ ਹੈ। ਤੁਹਹਡੇ ਕਿਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਮੁਤਹਬਕ ਤੁਹਹਨੰੂ 
ਕੱੁਝ ਆਊਟਪੈਸੇਟੰ ਸੇਿਹਿਹਂ ਲਈ ਿੀ ਿਹਧੂ ਲਹਗਤ ਦਹ 
ਭੁਗਤਹਨ ਕਰਨਹ ਪੈ ਸਕਦਹ ਹੈ। 

 ਜੋ ਕਵਰ ਨਹੀ ਂਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ  
(ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਂਹਨ) 
ਉਡੀਕ ਵਮਆਦ
ਉਡੀਕ ਜਮਆਦ ਉਹ ਸਮਹਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਹਨ ਤੁਹਹਨੰੂ 
ਕਿਰ ਜਿੱਚ ਸ਼ਹਮਲ ਸੇਿਹਿਹਂ ‘ਤੇ ਕਲੇਮ ਕਰਣ ਤਂੋ 
ਪਜਹਲਹਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਂੈਦੀ ਹੈ। 2-12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ 
ਉਡੀਕ ਜਮਆਦ ਲਹਗੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਹਡੇ 
ਇਲਹਿ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਨਰਭਰ ਹੈ ਜਕ ਕੀ ਤੁਹਹਡੀ 
ਬੀਮਹਰੀ ਿਹਂ ਸਮੱਜਸਆ ਪਜਹਲਹਂ ਤਂੋ ਸੀ ਿਹਂ ਨਹੀਂ।
ਐਕਸੈਸ
ਐਕਸੈਸ ($0 ਿਹਂ $250) ਉਹ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਸਦਹ 
ਭੁਗਤਹਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਦਨ ਿਹਂ ਰਹਤ ਭਰ ਲਈ 
ਹਸਪਤਹਲ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਜਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸਜਹਮਤ ਹੰੁਦੇ ਹੋ। 
ਪਵਹਲਾਂ ਤਂੋ ਮੌਜੂਦ ਵਬਮਾਰੀ
ਪਜਹਲਹਂ ਤਂੋ ਮੌਿੂਦ ਇੱਕ ਜਬਮਹਰੀ ਿਹਂ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਸਦੇ 
ਲੱਛਣ ਿਹਂ ਜਨਸ਼ਹਨੀਆਂ ਤੁਹਹਡੇ ਐਚ ਸੀ ਐਫ ਓ ਿੀ 
ਐਚ ਸੀ ਲੈਣ ਿਹਂ ਇਸਨੰੂ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਪਗੇ੍ਡ 
ਕਰਨ ਤਂੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਜਹਲਹਂ ਦੌਰਹਨ ਹੋਣ, ਭਹਿਂੇ ਇਸਦੀ 
ਡਹਕਟਰ ਿੱਲਂੋ ਪਛਹਣ ਨਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਿੇ। 
ਕਵਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਬਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਵਸਵਤ੍ਤ 
ਸੂਚੀ ਲਈ hcfvisitorhealthcover.com ਤੇ 
ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਸੰਿੇਪ ਜਾਂ ਓ ਵੀ ਐਚ ਸੀ ਫੰਡ 
ਵਨਯਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਤੁਸੀ ਂਆਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ 
ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਨੰੂ 13 68 42 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। 

ਵਰਵਕੰਗ ਵੀਜ਼ਾ
ਦੇ ਕਵਰ

ਜਸਰਫ਼ ਟਹਪ ਪਲਸ ਦੇ ਨਹਲ, ਸਹਡੇ ਨੇਟਿਰਕ ਜਿਚਲੇ ਪੋਜਡਆਜਟ੍ਸਟ ਦੇ ਨਹਲ ਪਜਹਲੀ ਮੁਲਹਕਹਤ।  

ਸਹਡੇ ਨੇਟਿਰਕ ਜਿੱਚ ਤੁਹਹਡੀਆਂ ਅੱਖਹਂ ਦੀ ਿਹਂਚ ਦੇ ਨਹਲ ਜਨਗਹਹ ਦੀਆਂ ਐਨਕਹਂ ਅਤੇ 
ਰੈਜਟਨਹ ਦੀ ਜਡਜਿਟਲ ਇਮੇਜਿੰਗ ਮੁਫ਼ਤ*

ਸਹਡੇ ਨੇਤਿਰਕ ਰਹਹੀਂ ਦੰਦਹਂ ਦੀ ਿਹਂਚ

ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਐਕਸਟਰਾਜ਼ ‘ਤੇ  
100% ਰਕਮ ਵਾਵਪਸ ਹਾਵਸਲ ਕਰੋ
ਸਹਡੇ ਨੇਟਿਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸਟਰਹਜ਼ ਪ੍ਦਹਤਹਿਹਂ ਤਂੋ ਤੁਸੀਂ ਟਹਪ ਅਤੇ ਟਹਪ ਪਲਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ 
ਸਲਹਨਹ ਹੱਦ ਤੱਕ 100% ਤੱਕ ਰਕਮ ਿਹਜਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਹਂ ਜਿੱਚ ਸ਼ਹਜਮਲ ਹਨ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨੱਜੀ 
ਵਸਹਤ ਬੀਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਵੱਚਂੋ 1 ਵਵਕਲਪ ਚੁਣੋ *ਲੰੇਸ ਕੋਜਟੰਗ ਅਤੇ ਹਹਈ ਇੰਡਡੈਕਸ ਸਹਮਗਰੀ ਜਿਹੇ ਐਡ ਓਨ ਸ਼ਹਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

* ਹਸਪਤਹਲ ਜਿਚਲੀ ਸੇਿਹਿਹਂ ਤੁਹਹਡੇ ਕਿਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਮੁਤਹਬਕ ਿੱਖ ਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਿਹਂਦੀਆਂ ਸੇਿਹਿਹਂ ਬਹਰੇ ਿਹਣਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 
hcfvisitorhealthcover.com ਤੇ ਿਹਕੇ ਪੋ੍ਡਕਟ ਸਮਰੀ ਿਹਂ ਓ ਿੀ ਐਚ ਸੀ ਫੰਡ ਰੂਲ ਡਹਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। 

^ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਬੇਨੇਜਫਟਸ ਸ਼ੈਜਡਊਲ (MBS) ਫੀਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਿੱਲਂੋ ਤੁਹਹਡੇ ਇਲਹਿ ਲਈ ਜਮੱਥੀ ਜਮਆਰੀ ਫੀਸ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਤੁਹਹਡਹ ਪ੍ਦਹਤਹ MBS ਫੀਸ ਤਂੋ ਿੱਧ ਲਂੈਦਹ ਹੈ ਤਹਂ ਦੋਿਹਂ ਦਹ 
ਿੋ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਉਸਦਹ ਭੁਗਤਹਨ ਤੁਹਹਨੰੂ ਆਪ ਕਰਨਹ ਪਿੇਗਹ। 

# ਪ੍ਤੀ ਕੈਲਂੇਡਰ ਸਹਲ ਪ੍ਤੀ ਜਿਅਕਤੀ ਤੁਹਹਡੀ ਸਹਲਹਨਹ ਸੀਮਹ ਤੱਕ। ਐਚ ਸੀ ਐਫ ਜਮੱਥੀ ਰਕਮ ਹੀ 
ਲਹਭ ਜਿੱਚ ਜਦੰਦਹ ਹੈ ਅਤੇ ਿੇਕਰ ਸੇਿਹ ਪ੍ਦਹਤਹ ਦੀ ਫੀਸ ਇਸਤਂੋ ਿੱਧ ਹੈ ਤਹਂ ਦੋਹਹਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦਹ ਭੁਗਤਹਨ 
ਕਰਨਹ ਪਿੇਗਹ। 

ਸਹਡੇ  ਨੇਟਿਰਕ ਜਿੱਚ ਕਹਇਰੋ ਅਤੇ ਓਸਟੀਓ ਦੇ ਨਹਲ ਪਜਹਲੀ ਮੁਲਹਕਹਤ

ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬੇਵਸਕ ਵਮਡ ਟਾਪ ਟਾਪ ਪਲੱਸ 
ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ

ਐਕਸੈਸ $0 $0
$0 ਿਹਂ $250 ਐਕਸੈਸ ਤਹਂ ਿੋ 

ਤੁਹਹਡਹ ਪ੍ੀਮੀਅਮ ਘੱਟ ਰਹੇ 
$0 ਿਹਂ $250 ਐਕਸੈਸ ਤਹਂ ਿੋ 

ਤੁਹਹਡਹ ਪ੍ੀਮੀਅਮ ਘੱਟ ਰਹੇ 

ਇਨਪੇਸ਼ਂੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ*
ਸਹਡੇ ਜਨੱਿੀ ਹਸਪਤਹਲ ਨੈਟਿਰਕ ਜਿੱਚ ਜਰਹਹਇਸ਼, ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਅੰਗਹਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤੁਹਹਡੇ ਕਿਰ ਜਿੱਚ ਸ਼ਹਮਲ ਹੈ

ਸੇਿਹਿਹਂ ਜਿੱਚ ਸ਼ਹਜਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰਂੋ ਹਹਦਸੇ ਸਬੰਧੀ ਇਲਹਿ ਕਿਰ ਜਿੱਚ ਸ਼ਹਮਲ ਹੈ 

ਇਲਹਿ ਲਈ ਡਹਕਟਰ ਅਤੇ ਮਹਹਰਹਂ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿਰ ਜਿੱਚ ਸ਼ਹਮਲ ਹੈ 100% ਐਮ ਬੀ ਏਸ^ 100% ਐਮ ਬੀ ਏਸ^ 100% ਐਮ ਬੀ ਏਸ^ 100% ਐਮ ਬੀ ਏਸ^

ਆਊਟਪੇਸ਼ਂੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਡਹਕਟਰ ਅਤੇ ਮਹਹਰਹਂ ਦੀ ਫੀਸ 100% ਐਮ ਬੀ ਏਸ^ 100% ਐਮ ਬੀ ਏਸ^ 100% ਐਮ ਬੀ ਏਸ^

MBS^ ਦੇ ਨਹਲ ਰੋਗ-ਪਛਹਣ ਸੇਿਹਿਹਂ (ਮਸਲਨ ਖੂਨ ਟੈਸਟ, ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਏਕਸ-ਰੇ) 100% ਐਮ ਬੀ ਏਸ^ 100% ਐਮ ਬੀ ਏਸ^ 100% ਐਮ ਬੀ ਏਸ^

ਐਮਰਿੰਸੀ ਜਿੱਚ ਐਮਬੂਲਂੈਸ ਕਿਰ 

ਐਮਰਿੰਸੀ ਜਿਭਹਗ ਜਿੱਚ ਸੇਿਹਿਹਂ ਦੀ ਫੀਸ 100% ਕੇਿਲ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੇ  100% ਕੇਿਲ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੇ  
100% ਕੇਿਲ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੇ  

$200 ਹਰੇਕ ਿਹਰ ਿਦਂੋ ਭਰਤੀ 
ਨਹੀਂ ਹੋ 

100% ਕੇਿਲ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੇ  
$200 ਹਰੇਕ ਿਹਰ ਿਦਂੋ ਭਰਤੀ 

ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਸ਼ਰੀਰ ਿਹਜਪਸ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਭੇਿਣਹ $50,000 ਤੱਕ  $100,000 ਤੱਕ $100,000 ਤੱਕ $110,000 ਤੱਕ

ਜਫਊਨਰਲ ਕਿਰ  $15,000 ਤੱਕ  $15,000 ਤੱਕ  $15,000 ਤੱਕ $20,000 ਤੱਕ

ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਵਾਂ# 
 #  #

ਿੱਧ ਲਹਭ ਅਤੇ ਸਹਲਹਨਹ ਹੱਦਦੰਦ, ਅੱਖਹਂ, ਥੈਰੇਪੀ ਜਿਂਿੇ ਜਕ ਜਫਜਜ਼ਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਚਹਇਨੀਜ਼ ਹਰਬਲ ਮੈਡੀਜਸਨ ਲਈ ਮਸ਼ਿਰੇ

ਦੰਦ ਸੁਧਹਈ, ਖੁਰਹਕ ਅਤੇ ਪੋਡਹਇਟਰੀ  #

ਸਹਡੇ ਨੇਟਿਰਕ ਜਿੱਚ ਜਫਜ਼ੀਓ ਦੇ ਨਹਲ ਪਜਹਲੀ ਮੁਲਹਕਹਤ

8

ਸਾਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਵਵੱਚ 
ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਵਮਲਣ ਲਈ 
ਕੋਈ ਿਰਚ ਨਹੀਂ
ਿਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹਡੇ ਨੈਟਿਰਕ ਜਿੱਚ ਜਕਸੇ ਡਹਕਟਰ (ਿੀ 
ਪੀ) ਦੇ ਕੋਲ ਿਹਂਦੇ ਹੋ ਤਹਂ ਸਲਹਹ ਲਈ ਤੁਹਹਡਹ ਕੋਈ 
ਖਰਚਹ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗਹ। 
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ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸ਼ੋਰਟ ਸਟੇ ਐਸੇਨਵਸ਼ਅਲ ਐਸੇਨਵਸ਼ਅਲ ਪਲਸ

ਿੀਜ਼ੇ ਲਈ ਢੁਕਿਹਂ

ਐਕਸੈਸ $250 $250 $250

ਕੁਿਹਜਰਆਂ ਅਤੇ ਿੋਜੜਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ 

ਪਜਰਿਹਰਹਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ 

ਪਵਹਲਾਂ ਤਂੋ ਮੌਜੂਦ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਕਵਰ 
(ਸ਼ਹਮਲ ਸੇਿਹਿਹਂ ਲਈ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਜਮਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ)
ਇਨਪੇਸ਼ਂੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ*
ਸਹਡੇ ਜਨੱਿੀ ਹਸਪਤਹਲ ਨੈਟਿਰਕ ਜਿੱਚ ਇਲਹਿ ਲਈ ਹਸਪਤਹਲ ਜਿੱਚ ਜਰਹਹਇਸ਼, ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ ਨਕਲੀ 
ਅੰਗ ਦੀ ਫੀਸ ਤੁਹਹਡੇ ਕਿਰ ਜਿੱਚ ਸ਼ਹਮਲ ਹੈ 

ਬੀਮਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਮਗਰਂੋ ਹੋਈ ਦੁਰਘਟਨਹ ਨਹਲ ਸਬੰਧਤ ਇਲਹਿ ਤੁਹਹਡੇ ਕਿਰ ਜਿੱਚ ਸ਼ਹਮਲ ਹੈ 

ਇਲਹਿ ਲਈ ਡਹਕਟਰਹਂ ਅਤੇ ਮਹਹਰਹਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤੁਹਹਡੇ ਕਿਰ ਜਿੱਚ ਸ਼ਹਮਲ ਹੈ 100% ਐਮ ਬੀ ਏਸ^ 100% ਐਮ ਬੀ ਏਸ^ 100% ਐਮ ਬੀ ਏਸ^

ਆਊਟਪੇਸ਼ਂੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ 

ਡਹਕਟਰ ਅਤੇ ਮਹਹਰਹਂ ਦੀ ਫੀਸ 100% ਐਮ ਬੀ ਏਸ^ 100% ਐਮ ਬੀ ਏਸ^ 100% ਐਮ ਬੀ ਏਸ^

ਐਮ ਬੀ ਐਸ^ ਨਹਲ ਰੋਗ-ਪਛਹਣ ਸੇਿਹਿਹਂ (ਮਸਲਨ ਖੂਨ ਦੀ ਿਹਂਚ, ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਰੇ) 100% ਐਮ ਬੀ ਏਸ^ 100% ਐਮ ਬੀ ਏਸ^ 100% ਐਮ ਬੀ ਏਸ^

ਐਮਰਿੰਸੀ ਜਿੱਚ ਐਮਬੂਲਂੈਸ ਕਿਰ

ਿਧੋ-ਿੱਧ $200 ਪ੍ਤੀ ਫੇਰੀ ਤੱਕ ਐਮਰਿੰਸੀ ਜਿਭਹਗ ਦੀ ਫੇਸੀਜਲਟੀ ਫੀਸ

 ਜੋ ਕਵਰ ਹੈ (ਸ਼ਾਮਲ ਸੇਵਾਵਾਂ)
ਪ੍ਹਈਿੇਟ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਡੇ ਨੈਟਿਰਕ ਜਿਚਲੇ 
ਹਸਪਤਹਲ ਿਹਂ ਡਹਕਟਰ ਤਂੋ ਕਿਰ ਪ੍ਹਪਤ।
ਵਧਆਨ ਵਦਓ: ਸਰਕਹਰੀ ਿਹਂ ਗ਼ੈਰ ਨੈਟਿਰਕ ਜਨੱਿੀ 
ਹਸਪਤਹਲਹਂ ਜਿੱਚ ਜਮਲਣ ਿਹਲਹ ਸਹਰਹ ਇਲਹਿ, ਭਹਿਂੇ 
ਇਹ ਸੇਿਹਿਹਂ ਿਹਂ ਇਲਹਿ ਤੁਹਹਡੇ ਕਿਰ ਜਿੱਚ ਸ਼ਹਮਲ ਹੋਣ, 
ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੇਿਲ ਘੱਡਟੋ ਘੱਟ ਲਹਭ ਜਦੱਤਹ ਿਹਿੇਗਹ 
ਅਤੇ ਤੁਹਹਨੰੂ ਿਹਧੂ ਲਹਗਤ ਦਹ ਭੁਗਤਹਨ ਕਰਨਹ ਪੈ 
ਸਕਦਹ ਹੈ। ਤੁਹਹਡੇ ਕਿਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਮੁਤਹਬਕ ਤੁਹਹਨੰੂ 
ਕੱੁਝ ਆਊਟਪੈਸੇਟੰ ਸੇਿਹਿਹਂ ਲਈ ਿੀ ਿਹਧੂ ਲਹਗਤ ਦਹ 
ਭੁਗਤਹਨ ਕਰਨਹ ਪੈ ਸਕਦਹ ਹੈ। 

 ਜੋ ਕਵਰ ਨਹੀ ਂਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ  
(ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਂਹਨ)
ਉਡੀਕ ਵਮਆਦ
ਉਡੀਕ ਜਮਆਦ ਉਹ ਸਮਹਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਹਨ ਤੁਹਹਨੰੂ 
ਕਿਰ ਜਿੱਚ ਸ਼ਹਮਲ ਸੇਿਹਿਹਂ ‘ਤੇ ਕਲੇਮ ਕਰਣ ਤਂੋ 
ਪਜਹਲਹਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਂੈਦੀ ਹੈ। 2-12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ 
ਉਡੀਕ ਜਮਆਦ ਲਹਗੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਹਡੇ 
ਇਲਹਿ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਨਰਭਰ ਹੈ ਜਕ ਕੀ ਤੁਹਹਡੀ 
ਬੀਮਹਰੀ ਿਹਂ ਸਮੱਜਸਆ ਪਜਹਲਹਂ ਤਂੋ ਸੀ ਿਹਂ ਨਹੀਂ।

ਐਕਸੈਸ
ਐਕਸੈਸ ($250) ਉਹ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਸਦਹ ਭੁਗਤਹਨ 
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਦਨ ਿਹਂ ਰਹਤ ਭਰ ਲਈ ਹਸਪਤਹਲ ਭਰਤੀ 
ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਜਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜਹਮਤ ਹੰੁਦੇ ਹੋ। 

ਪਵਹਲਾਂ ਤਂੋ ਮੌਜੂਦ ਵਬਮਾਰੀ
ਪਜਹਲਹਂ ਤਂੋ ਮੌਿੂਦ ਇੱਕ ਜਬਮਹਰੀ ਿਹਂ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਸਦੇ 
ਲੱਛਣ ਿਹਂ ਜਨਸ਼ਹਨੀਆਂ ਤੁਹਹਡੇ ਐਚ ਸੀ ਐਫ ਓ ਿੀ 
ਐਚ ਸੀ ਲੈਣ ਿਹਂ ਇਸਨੰੂ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਪਗੇ੍ਡ 
ਕਰਨ ਤਂੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਜਹਲਹਂ ਦੌਰਹਨ ਹੋਣ, ਭਹਿਂੇ ਇਸਦੀ 
ਡਹਕਟਰ ਿੱਲਂੋ ਪਛਹਣ ਨਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਿੇ। 
ਕਵਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਬਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਵਸਵਤ੍ਤ 
ਸੂਚੀ ਲਈ hcfvisitorhealthcover.com ਤੇ 
ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਸੰਿੇਪ ਜਾਂ ਓ ਵੀ ਐਚ ਸੀ ਫੰਡ 
ਵਨਯਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਤੁਸੀ ਂਆਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ 
ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਨੰੂ 13 68 42 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। 

ਭਾਵਂੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਵਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨੱਜੀ ਵਸਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਅਚਾਨਕ 
ਵਬਮਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਮਾ ਹੈ, ਤੁਸੀ ਂਆਸਟੇ੍ਲੀਆ ਵਵੱਚ 
ਆਪਣੇ ਸਮਂੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਮਾ ਲੈਣਾ  
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀ ਂਹੈ।

ਵਵਜ਼ੀਟਰ ਵੀਜ਼ਾ 
ਵਵੱਚ ਕਵਰ ਹੈ

* ਕਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਿਹਂਦੀਆਂ ਹਸਪਤਹਲ ਸੇਿਹਿਹਂ ਤੁਹਹਡੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਨਰਭਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਿਹਂਦੀਆਂ ਹਸਪਤਹਲ ਸੇਿਹਿਹਂ ਬਹਰੇ ਿਹਣਨ ਲਈ 
hcfvisitorhealthcover.com 'ਤੇ ਿਹਓ ਅਤੇ ਉਤਪਹਦ ਸੰਖੇਪ ਿਹਂ ਓ ਿੀ ਐਚ ਸੀ ਫੰਡ ਜਨਯਮ ਡਹਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। 

ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ  
ਜਾਣ ਤਂੋ ਪਵਹਲਾਂ  
ਸਾਨੰੂ 24/7 ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੈਟਿਰਕ ਜਿੱਚ ਹਸਪਤਹਲ ਿਹਂ 
ਡਹਕਟਰ ਦੀ ਭਹਲ ਕਰਨਹ ਸੌਖਹ ਬਣਹਉਦੇਂ ਹਹਂ ਤਹਂ 
ਿੋ ਤੁਹਹਡੀ ਲਹਗਤ ਘੱਟ ਹੋਿੇ। ਸਹਡੀ 24/7 
ਹੈਲਪਲਹਈਨ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਹਡੇ ਮਹਹਰਹਂ ਦੀ 
ਟੀਮ ਤੁਹਹਨੰੂ ਢੁਕਿੀਂ ਜਸਹਤ ਸੰਭਹਲ ਸੇਿਹ ਦੇ ਨਹਲ 
ਿੋੜੇਗੀ।

ਸਾਡੀ 24/7 ਹੈਲਪਲਾਈਨ 
13 68 42
ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਫੇਰ 2 ਦਬਾਓ

ਸਾਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਵਵੱਚ 
ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਵਮਲਣ ਲਈ 
ਕੋਈ ਿਰਚ ਨਹੀਂ
ਿਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹਡੇ ਨੈਟਿਰਕ ਜਿੱਚ ਜਕਸੇ ਡਹਕਟਰ (ਿੀ 
ਪੀ) ਦੇ ਕੋਲ ਿਹਂਦੇ ਹੋ ਤਹਂ ਸਲਹਹ ਲਈ ਤੁਹਹਡਹ ਕੋਈ 
ਖਰਚਹ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗਹ। 

ਸਾਡੀ 24/7 ਹੈਲਪਲਾਈਨ 
13 68 42
ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਫੇਰ 2 ਦਬਾਓ

10

^ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਬੇਨੇਜਫਟਜ਼ ਸਕੀਮ (ਐਮ ਬੀ ਐਸ) ਫੀਸ ਤੁਹਹਡੇ ਇਲਹਿ ਲਈ ਜਮੱਥੀ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਦੀ 
ਫੀਸ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਤੁਹਹਡਹ ਸੇਿਹ ਪ੍ਦਹਤਹ ਐਮ ਬੀ ਐਸ ਤਂੋ ਿੱਧ ਫੀਸ ਲਂੈਦਹ ਹੈ ਤਹਂ ਤੁਹਹਨੰੂ ਇਸਦੇ ਅੰਤਰ ਦਹ 
ਭੁਗਤਹਨ ਆਪ ਕਰਨਹ ਪਿੇਗਹ। 



• 

HCF OVHC Brochure Punjabi

ਦੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਕੰਟਰੀਬੀਯੂਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ ਓਫ ਆਸਟੇ੍ਲੀਆ ਵਲਵਮਵਟਡ  
ABN 68 000 026 746   AFSL 241 414

ਐਚ ਸੀ ਐਫ ਹਹਊਸ : 403 ਿਹਰਿ ਸਟ੍ੀਟ, ਜਸਡਨੀ ਐਨ ਐਸ ਡਬਲਯੂ 2000 
ਡਹਕ ਪਤਹ : ਿੀ ਪੀ ਓ ਬਹਕਸ 4242 ਜਸਡਨੀ ਐਨ ਐਸ ਡਬਲਯੂ 2001

1. ਕੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਨੂ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਔਨਲਹਈਨ ਿਹਂ ਸਹਡੇ ਜਕਸੇ ਿੀ ਦਫਤਰ ਆਓ। 
2. ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਹਬਕ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। 
3. ਸਹਡੇ ਨਹਲ ਿੁੜ ਿਹਣ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਹਨੰੂ ਇੱਕ ਸੁਆਗਤੀ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਿਹਂਗੇ।  

ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿੀਜ਼ੇ ਲਈ ਢੁਕਿਹਂ ਬੀਮੇ ਜਲਆ ਹੈ ਇਸ ਜਿੱਚ ਹੋਮ ਅਫੇਯਰ ਜਿਭਹਗ ਦੇ ਲਈ 
ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਸ਼ਹਮਲ ਹੋਿੇਗਹ (ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿੀਜ਼ੇ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਢੁਕਿਹਂ ਬੀਮਹ ਚੁਜਣਆ ਹੈ ਤਹਂ 
ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਤੁਹਹਨੰੂ ਦੇਣ ਜਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਿਹਂਗੇ)। 

ਸਾਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੋ
13 68 42 hcfvisitorhealthcover.com 

ਤੇ ਜਾਓ

ਸਾਡੇ  
ਦਫਤਰ ਆਓ


