ਓਵਰਸੀਜ਼
ਵਿਜ਼ੀਟਰਜ਼
ਹੈ ਲਥ ਕਵਰ
ਬਰੌ ਸ਼ਰ
ਜੁਲਾਈ

2020

ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਆਸਟ੍ਰੇ ਲੀਆ ਦਾ
ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ
ਭਾਵੇ ਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋ ਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਵੋ ਅਤੇ ਭਾਵੇ ਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰ ਨਾ
ਵੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਵੇ , ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ
ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਥੇ ਪਸੰ ਦ ਕਰੋ ਗੇ ।
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇ ਂ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਹਤ
ਸੰ ਭਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬਹੁ ਤ ਕੁੱਝ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇ ਲੀਆ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ
ਰੱ ਖਿਆ ਜਾਵੇ ਗਾ, ਇਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੌ ਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ
ਹੈ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਥੇ ਨਿੱਘੇ ਸੁਆਗਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹ
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰ ਨੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ।

ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ 		
ਨੈ ਟਵਰਕ
ਐਚ ਸੀ ਐਫ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈ ਟਵਰਕ ਵਿੱ ਚ ਡਾਕਟਰ
(ਜੀ ਪੀ) ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਅਤੇ ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਰ ਵਿੱ ਚ ਡਾਕਟਰ
ਦੀ ਸੇ ਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਕਿਸੇ
ਕੀਮਤ ਦਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਖਿਤਾਬ ਜੇ ਤੂ - ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ
ਢੁਕਵਾਂ ਕਵਰ
ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਸਟੈ ਂਡ�ਿੰਗ ਵੈ ਲੀਯੂ ਵਰਕਿੰ ਗ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਲਥ ਕਵਰ
ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇ ਲੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵੱ ਡੀ ਵਿੱ ਤੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ
ਵਾਲੀ ਸਾਈਟ, ਕੈ ਨਸਟਾਰ ਵੱ ਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਂ
ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ । ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਕਵਰ ਦੀ
ਚੋ ਣ ਕਰਨਾ ਸੌ ਖਾ ਬਣਾਵਾਂ ਗੇ।

24/7 ਹੈ ਲਪਲਾਈਨ
ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ
ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ , ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਕੋ ਈ ਸੁਆਲ
ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ 24/7
ਹੈ ਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ 13 68 42
ਤੇ ਫ਼ੋ ਨ ਕਰੋ । ਸਾਡੇ ਦੋ ਸਤਾਨਾ
ਮਾਹਰ ਕਈ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਬੋ ਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ
ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ ਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਘੱ ਟ ਤੋ ਂ ਘੱ ਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇ
ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ
ਨੈ ਟਵਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਗਤ ਘੱ ਟ ਕਰਨ
ਦੀ ਵਧੇ ਰੀ ਚੋ ਣ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ
ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੇ ਂ ਬਰ ਨੂੰ
ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱ ਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਪੈ ਂਦੀ ਹੈ ।

ਭਰੋ ਸੇ ਵਿੱ ਚ #1
ਆਸਟ੍ਰੇ ਲੀਆ ਦਾ
ਤੀਸਰਾ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵੱ ਡਾ
ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ
ਸਾਡੇ
ਲਈ ਸਾਡੇ ਹਰ ਕੰ ਮ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋ ਲ ਤੁਹਾਡੇ
ਆਸਟ੍ਰੇ ਲੀਆ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਲਈ ਮਦਦ
ਕਰਨ ਲਈ ਤਜ਼ਰਬਾ
ਅਤੇ ਸਮਝ ਹੈ ।

ਸਾਨੂੰ 2018 ਰੋ ਏ ਮੋ ਰਗਨ ਨੇ ਟ
ਟ੍ਰ ਸਟ ਸਰਵੇ ਵੱ ਲੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇ ਲੀਆ
ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਂ ਭਰੋ ਸੇਮੰਦ ਹੈ ਲਥ ਫੰ ਡ
ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

15 ਲੱ ਖ ਮੇ ਂ ਬਰ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਐਮਰਜੰ ਸੀ ਲਈ
ਐਂਬੂਲੈ ਂ ਸ ਕਵਰ
ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਆਸਟ੍ਰੇ ਲੀਆ ਭਰ
ਵਿੱ ਚ ਨੇ ੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱ ਕ
ਐਮਰਜੰ ਸੀ ਐਂਬੂਲੈ ਂ ਸ ਟ੍ ਰਾੰ ਸਪੋ ਰਟ
ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

2

3

ਆਸਟ੍ਰੇ ਲੀਆ
ਵਿੱ ਚ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ
ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਆਸਟ੍ਰੇ ਲੀਆ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੈ ਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ
ਹੈ ਅਤੇ ਐਚ ਸੀ ਐਫ ਇਸਦੇ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ
ਸਮਝਣ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਆਸਟ੍ਰੇ ਲੀਆ
ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੋ ਪੱ ਧਰ ਹਨ - ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋਂ ਫੰ ਡ ਕੀਤਾ
ਜਾਂ ਦਾ ਮੈ ਡੀਕੇ ਅਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹੈ ਲਥ ਸਿਸਟਮ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ
ਤੁਸੀਂ ਬੀਮੇ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ । ਇਹ ਦੋ ਵੇ ਮਿਲਕੇ
ਆਸਟ੍ਰੇ ਲੀਆ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ
ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਨ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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ਮੈ ਡੀਕੇ ਅਰ ਕਿਵੇ ਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ?
ਮੈ ਡੀਕੇ ਅਰ ਸਾਡਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰ ਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ
ਆਸਟ੍ਰੇ ਲੀਆ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂ ਲਤਾਂ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਇਸਦੇ ਵਿੱ ਚ ਆਸਟ੍ਰੇ ਲੀਆ ਨਿਵਾਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋ ਂ ਬਾਹਰ ਕੁੱਝ
ਡਾਕਟਰੀ ਪਰਿਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇ ਂ ਐਕਸ-ਰੇ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂ ਚ ਦੇ
ਖਰਚ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਮੈ ਡੀਕੇ ਅਰ ਮੁਨਾਸਬ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋ ਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ
ਆਸਟ੍ਰੇ ਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇ ਸੀਪ੍ਰੋ ਕਲ ਹੈ ਲਥ ਕੇ ਅਰ ਏਗ੍ ਰੀਮੇਟੰ (ਆਰ
ਐਚ ਸੀ ਏ - ਪਰਸਪਰ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਸਮਝੌ ਤਾ) ਹੈ ।
ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇ ਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰ ਐਚ ਸੀ ਏ ਦਾ
ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕਰਣ ਲਈ ਯੋ ਗ ਹੋ ਵੋ , ਪ੍ ਰਾਈਵੇ ਟ ਹੈ ਲਥ ਬੀਮਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਉੱਤਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕ�ਿ ਮੈ ਡਕੇ ਅਰ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰੀ
ਤੌ ਰ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਮੈ ਡੀਕੇ ਅਰ ਨਿੱਜੀ
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਇਲਾਜ, ਐਮਰਜੰ ਸੀ ਐਂਬੂਲੈ ਂ ਸ ਜਾਂ ਦੰ ਦਾਂ ਦਾ
ਪ੍ ਰਾਈਵੇ ਟ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈ ਰੇਪੀ ਜਿਹੀ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਕਵਰ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ ਹੈ । ਐਚ ਸੀ ਐਫ ਨਿਜੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਇੱ ਥੇ ਕੰ ਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ।
ਪਰਸਪਰ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਸਮਝੌ ਤ�ੇ
ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ
humanservices.gov.au/medicare ਤੇ ‘RHCA’
ਸਰਚ ਕਰੋ

ਨਿੱ ਜੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਿਵੇ ਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ?
ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਤੋ ਂ ਹੋ ਜਿਸਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇ ਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ
ਆਰ ਐਚ ਸੀ ਏ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਲੈ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਜੇ ਕਰ ਆਸਟ੍ਰੇ ਲੀਆ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ
ਵਿੱ ਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਂਦੀ ਹੈ , ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰ ਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਕੀ ਕੁਝ ਕਵਰ ਹੈ ?
ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਐਚ ਸੀ ਐਫ ਜਿਹੇ ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ , ਨਿੱਜੀ
ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਹੋ ਰ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਡੈ ਂ ਟ�ਿਸਟ ਅਤੇ ਫਿਸੀਓਥੇ ਰਪਿਸਟ
ਆਦਿ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ । ਐਚ ਸੀ ਐਫ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਹੈ ਲਥ
ਕਵਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ :
• ਐਮਰਜੰ ਸੀ ਐਂਬੂਲੈ ਂ ਸ ਟ੍ ਰਾੰ ਸਪੋ ਰਟ
• ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱ ਚ ਇਲਾਜ
• ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ
• ਫਿਜ਼ੀਓਥੈ ਰੇਪੀ ਅਤੇ ਦੰ ਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋ ਰ ਐਕਸਟਰਾ।
ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਕਾਰਜਵਿਧਿਆਂ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇ ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਕਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਜੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ
ਇੱ ਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਣ
ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਹੀ ਕਵਰ ਦੀ ਚੋ ਣ ਕਰਦੇ
ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਮ ਅਫੇ ਯਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ
homeaffairs.gov.au ਤੋ ਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
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ਐਚ ਸੀ ਐਫ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ?
ਐਚ ਸੀ ਐਫ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵਿਜ਼ੀਟਰਜ਼ ਹੈ ਲਥ ਕਵਰ (ਓ ਵੀ
ਐਚ ਸੀ) ਇੱ ਕ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ
ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਰਕ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇ ਲੀਆ
ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਮਿੱ ਥੇ ਸਮੇ ਂ ਲਈ ਰਹਿਣਗੇ ।
ਕਈ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇ ਲੀਆ ਦੇ ਫੇ ਰੀ
ਦੌ ਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਲਵੋ । ਪਰ ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ
ਵੀ ਹੋ ਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵਿਜ਼ੀਟਰਜ਼ ਹੈ ਲਥ ਕਵਰ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋ ੜ ਪੈ ਣ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ
ਸਕੋ । ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕ�ਿ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਪ ਖਰਚ
ਕਰਨਾ ਬਹੁ ਤ ਮਹਿੰ ਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਕਵਰ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਅਨੁਸਾਰ ਐਚ ਸੀ ਐਫ ਬੀਮਾ ਹਸਪਤਾਲ
ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋ ਰ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ , ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ
• ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
• ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂ ਚ ਅਤੇ ਏਕਸ-ਰੇ
• ਦੰ ਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ
• ਐਨਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਟੈਕਟ ਲੇ ਂ ਜ਼
• ਫਿਜ਼ੀਓਥੈ ਰੇਪੀ
ਐਚ ਸੀ ਐਫ (HCF) ਓ ਵੀ ਐਚ ਸੀ (OVHC) ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱ ਧਰਾਂ
ਵਿੱ ਚ ਐਮਰਜੰ ਸੀ ਐਂਬੂਲੈ ਂ ਸ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
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ਐਚ ਸੀ ਐਫ ਨੈ ਟਵਰਕ ਕੀ ਹੈ ?
ਐਚ ਸੀ ਐਫ ਨੈ ਟਵਰਕ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ
ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋ ਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਰ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਤੋ ਂ ਬਚਣ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ
ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਐਚ ਸੀ ਐਫ ਹਸਪਤਾਲ ਨੈ ਟਵਰਕ
ਸਾਡੇ ਆਸਟ੍ਰੇ ਲੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ
ਇਕਰਾਰ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨੈ ਟਵਰਕ ਵਿੱ ਚ
ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
(ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸੈ ਸ ਤੋ ਂ ਅਲਾਵਾ, ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ )।
ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੈ ਟਵਰਕ ਤੋ ਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਦੇ ਹੋ , ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਇਹ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ 24/7 ਹੈ ਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ 13 68 42
ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ (ਫੇ ਰ 2 ਦਬਾਓ) ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੈ ਟੱ ਵਰਕ ਵਿਚਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ
ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ । ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਣ ਤੋ ਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਸੰ ਭਵ ਲਾਗਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋ
ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰ ਨੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਗਾ।

ਐਚ ਸੀ ਐਫ ਡਾਕਟਰ ਨੈ ਟਵਰਕ
ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇ ਲੀਆ ਵਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ ਆਮ ਡਾਕਟਰ (ਜਿਸਨੂੰ
ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੈ ਕਟਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਜੀ ਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ ) ਕੋ ਲ ਸਭ ਤੋ ਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਸਮੱ ਸਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ । ਐਚ ਸੀ
ਐਫ ਦਾ ਇੱ ਕ ਜੀ ਪੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੈ ਟਵਰਕ ਹੈ , ਆਪਣੇ ਨੇ ੜਲੇ ਜੀ ਪੀ
ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ 24/7 ਹੈ ਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ 13 68 42 ਤੇ
ਕਾਲ ਕਰੋ (ਫੇ ਰ 2 ਦਬਾਓ)।
ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਰ ਵਿੱ ਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੈ ਟਵਰਕ ਵਿੱ ਚ ਕਿਸੇ ਜੀ ਪੀ ਕੋ ਲ ਜਾਂ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ
ਬੀਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚ ਦਾ 100% ਤੱ ਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ ਗਾ। ਜੇ ਕਰ
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਜੀ ਪੀ ਦੇ ਕੋ ਲ ਜਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੈ ਟਵਰਕ
ਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਦੇ ਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਤੁਹਾਡੇ
ਕਵਰ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਨੈ ਟਵਰਕ ਤੋ ਂ ਬਾਹਰ ਦੇ
ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋ ਲ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈ ਡੀਕੇ ਅਰ ਬੈ ਨੀਫਿਟ ਸ਼ੈ ਡਿਊਲ
(MBS) ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 100% ਤੱ ਕ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ।

ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋ ਂ ਬਾਹਰ ਮੈ ਂ
ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ?
ਇਨਪੇ ਸ਼ੈ ਂ ਟ ਸੇ ਵਾਵਾਂ
ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱ ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਏ ਹੋ , ਭਾਵੇ ਂ ਡੇ ਜਾਂ ਓਵਰਨਾਈਟ
ਪੇ ਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਤੌ ਰ ਤੇ , ਤੁਸੀਂ ‘ਇਨਪੇ ਸ਼ੈਂਟ’ ਹੋ । ਆਪਣੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵਿਜ਼ੀਟਰਜ਼
ਹੈ ਲਥ ਕਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਓਪਰੇ ਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ,
ਇੰ ਟ�ੇ ਨਸਿਵ ਕੇ ਅਰ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਫੀਸ, ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋਂ ਪਰਵਾਨਤ
ਨਕਲੀ ਅੰ ਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੇ ਵਾ ਅਤੇ ਪੀ ਬੀ ਐਸ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਭ
ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਰ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਨਪੇ ਸ਼ੈਂਟ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਰ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱ ਲ ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੈ ਟਵਰਕ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਚੋ ਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ
ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੈ ਟਵਰਕ ਵਿਚਲੇ ਇੱ ਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ
ਜਾਂ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ
ਵਾਲੇ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਐਨੇ ਸਥੀਟਿਸਟ ਸਮੇ ਤ) ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੈ ਟਵਰਕ
ਦਾ ਹਿੱ ਸਾ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋ ਈ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵੇ ਗੀ ਜਾਂ ਇਹ
ਬਹੁ ਤ ਘੱ ਟ ਹੋ ਵੇ ਗੀ (ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸੈ ਸ ਤੋ ਂ ਅਲਾਵਾ, ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ )। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ
ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੈ ਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱ ਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ,
ਇਹ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ 24/7 ਹੈ ਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ
13 68 42 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ (ਫੇ ਰ 2 ਦਬਾਓ), ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਗਤ ਘੱ ਟ ਆਵੇ ।

ਆਊਟਪੇ ਸ਼ੈ ਂ ਟ ਸੇ ਵਾਵਾਂ

ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋ ਂ ਬਾਹਰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਪੇ ਸ਼ੈਂਟ ਹੋ । ਸਭ ਤੋ ਂ
ਆਮ ਆਊਟਪੇ ਸ਼ੈਂਟ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਹਨ :
• ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਆਮ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ
• ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂ ਚ ਅਤੇ ਏਕਸ-ਰੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ
• ਆਊਟਪੇ ਸ਼ੈਂਟ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਜਾਣਾ
• ਐਮਰਜੰ ਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈ ਂਟ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਦੀ ਫੀਸ
• ਐਮਰਜੰ ਸੀ ਐਮਬੂਲੈ ਂ ਸ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਊਟਪੇ ਸ਼ੈਂਟ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਰ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ , ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱ ਲ
ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੈ ਟਵਰਕ ਵਿੱ ਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ
ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ 24/7 ਹੈ ਲਪਲਾਈਨ
ਨੂੰ 13 68 42 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ (ਫੇ ਰ 2 ਦਬਾਓ) ਤਾਂ ਜੋ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਸੇ ਵਾ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਤ
ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ।

ਸਾਨੂੰ 24/7 ਕਾਲ ਕਰੋ
ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਤ
ਲਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੈ ਟਵਰਕ ਵਿੱ ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ
ਦੀ ਭਾਲ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਘੱ ਟ ਖਰਚ
ਕਰੋ । ਸਾਡੀ 24/7 ਹੈ ਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇ ਵਾ ਨਾਲ ਜੋ ੜਾਂਗੇ।
ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੈ ਟਵਰਕ ਵਿੱ ਚ
ਸੇ ਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ੜੇਗੀ ਜ੍ਹਿਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ :
• ਡਾਕਟਰ (ਜੀ ਪੀ)
• ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਸਮੇ ਂ ਤੋ ਂ ਬਾਹਰ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀ ਪੀ
• ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ
• ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ
• ਐਮਰਜੰ ਸੀ ਵਿਭਾਗ
• ਨਰਸਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ
ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ*
• ਜ਼ਾਤੀ ਮਦਦ ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਟੈ ਕਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇ ਵਾਵਾਂ^।
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*ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀਆਂ

ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਜਦੋ ਂ ਕਿ ਜਾਨ ਜੋ ਖਮ ਵਿੱ ਚ ਹੋ ਵੇ ਜਾਂ ਕੋ ਈ ਮੈ ਡੀਕਲ ਐਮਰਜੰ ਸੀ
ਹੋ ਵੇ। ਇਹ ਰੋ ਗ-ਪਛਾਣ ਸੇ ਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰ ਦੇ
ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

^ਜ਼ਾਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ਵਾ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾਵਾਂ

ਦੀ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੀ
ਅਦਾਇਗੀ ਮੇ ਂ ਬਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰ ਮੇਦਾਰੀ ਹੋ ਵੇ ਗੀ।
7

ਚੁਣੇ ਹੋ ਏ ਐਕਸਟਰਾਜ਼ ‘ਤੇ
100% ਰਕਮ ਵਾਪਿਸ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ

ਵਰਕਿੰ ਗ ਵੀਜ਼ਾ
ਦੇ ਕਵਰ

ਸਾਡੇ ਨੇ ਟਵਰਕ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਐਕਸਟਰਾਜ਼ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਪ ਅਤੇ ਟਾਪ ਪਲਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ
ਸਲਾਨਾ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ 100% ਤੱ ਕ ਰਕਮ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਇਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ
ਸਾਡੇ ਨੇ ਤਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਦੰ ਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਚ
ਸਾਡੇ ਨੇ ਟਵਰਕ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਗਾਹ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਅਤੇ
ਰੈ ਟਿਨਾ ਦੀ ਡਿਜਿਟਲ ਇਮੇ ਜਿੰ ਗ ਮੁਫ਼ਤ*
ਸਾਡੇ ਨੇ ਟਵਰਕ ਵਿੱ ਚ ਕਾਇਰੋ ਅਤੇ ਓਸਟੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਸਾਡੇ ਨੇ ਟਵਰਕ ਵਿੱ ਚ ਫਿਜ਼ੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਸਿਰਫ਼ ਟਾਪ ਪਲਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨੇ ਟਵਰਕ ਵਿਚਲੇ ਪੋ ਡਿਆਟ੍ਰਿ ਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ।

ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ
ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ 1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ

ਐਕਸੈ ਸ

ਬੇ ਸਿਕ

ਮਿਡ

ਟਾਪ

ਟਾਪ ਪਲੱ ਸ

$0

$0

$0 ਜਾਂ $250 ਐਕਸੈ ਸ ਤਾਂ ਜੋ

$0 ਜਾਂ $250 ਐਕਸੈ ਸ ਤਾਂ ਜੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ ਰੀਮੀਅਮ ਘੱ ਟ ਰਹੇ

ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ ਰੀਮੀਅਮ ਘੱ ਟ ਰਹੇ

100% ਐਮ ਬੀ ਏਸ^

100% ਐਮ ਬੀ ਏਸ^

100% ਐਮ ਬੀ ਏਸ^

100% ਐਮ ਬੀ ਏਸ^

100% ਐਮ ਬੀ ਏਸ^

100% ਐਮ ਬੀ ਏਸ^

100% ਐਮ ਬੀ ਏਸ^

100% ਐਮ ਬੀ ਏਸ^

100% ਐਮ ਬੀ ਏਸ^

100% ਐਮ ਬੀ ਏਸ^

100% ਕੇ ਵਲ ਭਰਤੀ ਹੋ ਣ ਤੇ

100% ਕੇ ਵਲ ਭਰਤੀ ਹੋ ਣ ਤੇ
$200 ਹਰੇ ਕ ਵਾਰ ਜਦੋ ਂ ਭਰਤੀ

100% ਕੇ ਵਲ ਭਰਤੀ ਹੋ ਣ ਤੇ
$200 ਹਰੇ ਕ ਵਾਰ ਜਦੋ ਂ ਭਰਤੀ

ਨਹੀਂ ਹੋ

ਨਹੀਂ ਹੋ

ਇਨਪੇ ਸ਼ੈ ਂ ਟ ਸੇ ਵਾਵਾਂ *
ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੈ ਟਵਰਕ ਵਿੱ ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਅੰ ਗਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਰ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਣ ਮਗਰੋ ਂ ਹਾਦਸੇ ਸਬੰ ਧੀ ਇਲਾਜ ਕਵਰ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
ਇਲਾਜ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਕਵਰ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
ਆਊਟਪੇ ਸ਼ੈ ਂ ਟ ਸੇ ਵਾਵਾਂ
ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ
ਨਾਲ ਰੋ ਗ-ਪਛਾਣ ਸੇ ਵਾਵਾਂ (ਮਸਲਨ ਖੂਨ ਟੈ ਸਟ, ਸਕੈ ਨ ਅਤੇ ਏਕਸ-ਰੇ )

ਐਮਰਜੰ ਸੀ ਵਿੱ ਚ ਐਮਬੂਲੈ ਂ ਸ ਕਵਰ
ਐਮਰਜੰ ਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱ ਚ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਦੀ ਫੀਸ

100% ਕੇ ਵਲ ਭਰਤੀ ਹੋ ਣ ਤੇ

ਵਾਧੂ ਸੇ ਵਾਵਾਂ
ਸ਼ਰੀਰ ਵਾਪਿਸ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਭੇ ਜਣਾ
ਫਿਊਨਰਲ ਕਵਰ
ਵਾਧੂ ਸੇ ਵਾਵਾਂ #
ਦੰ ਦ, ਅੱ ਖਾਂ, ਥੈ ਰੇਪੀ ਜਿਂ ਵੇ ਕਿ ਫਿਜ਼ਿਓਥੈ ਰੇਪੀ ਅਤੇ ਚਾਇਨੀਜ਼ ਹਰਬਲ ਮੈ ਡੀਸਿਨ ਲਈ ਮਸ਼ਵਰੇ

$50,000 ਤੱ ਕ

$100,000 ਤੱ ਕ

$100,000 ਤੱ ਕ

$110,000 ਤੱ ਕ

$15,000 ਤੱ ਕ

$15,000 ਤੱ ਕ

$15,000 ਤੱ ਕ

$20,000 ਤੱ ਕ

#

ਦੰ ਦ ਸੁਧਾਈ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪੋ ਡਾਇਟਰੀ

^ਮੈਡੀਕੇ ਅਰ ਬੇ ਨੇਫਿਟਸ ਸ਼ੈ ਡਿਊਲ (MBS) ਫੀਸ ਮੈ ਡੀਕੇ ਅਰ ਵੱ ਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ

ਜੋ ਅੰ ਤਰ ਹੈ , ਉਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਗਾ।

8
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ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਢੁ ਕਵਾਂ

#

ਵੱ ਧ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਹੱ ਦ
#

*ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚਲੀ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਰ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਦੀਆਂ
hcfvisitorhealthcover.com ਤੇ ਜਾਕੇ ਪ੍ਰੋ ਡਕਟ ਸਮਰੀ ਜਾਂ ਓ ਵੀ ਐਚ ਸੀ ਫੰ ਡ ਰੂ ਲ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰੋ ।

ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੈ ਟਵਰਕ ਵਿੱ ਚ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ (ਜੀ
ਪੀ) ਦੇ ਕੋ ਲ ਜਾਂ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋ ਈ
ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵੇ ਗਾ।

*ਲੇ ੰ ਸ ਕੋ ਟਿੰ ਗ ਅਤੇ ਹਾਈ ਇੰ ਡ�ੈਕਸ ਸਾਮਗਰੀ ਜਿਹੇ ਐਡ ਓਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਤਾ

MBS^ ਦੇ

ਸਾਡੇ ਨੈ ਟਵਰਕ ਵਿੱ ਚ
ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ
ਕੋ ਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ

ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ

ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਿੱ ਥੀ ਮਿਆਰੀ ਫੀਸ ਹੈ । ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ MBS ਫੀਸ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਲੈ ਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਵਾਂ ਦਾ

ਪ੍ਰਤੀ ਕੈ ਲੇ ਂ ਡਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰ ਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ ਤੱ ਕ। ਐਚ ਸੀ ਐਫ ਮਿੱ ਥੀ ਰਕਮ ਹੀ
ਲਾਭ ਵਿੱ ਚ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕਰ ਸੇ ਵਾ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਦੀ ਫੀਸ ਇਸਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਹਾਂ ਦੇ ਅੰ ਤਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਗਾ।

#

ਜੋ ਕਵਰ ਹੈ (ਸ਼ਾਮਲ ਸੇ ਵਾਵਾਂ )

ਪ੍ ਰਾਈਵੇ ਟ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਤੌ ਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੈ ਟਵਰਕ ਵਿਚਲੇ
ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋ ਂ ਕਵਰ ਪ੍ ਰਾਪਤ।
ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈ ਰ ਨੈ ਟਵਰਕ ਨਿੱਜੀ
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ, ਭਾਵੇ ਂ
ਇਹ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਰ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ,
ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੇ ਵਲ ਘੱ ਟ�ੋ ਘੱ ਟ ਲਾਭ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਰ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕੁੱਝ ਆਊਟਪੈ ਸੇਟੰ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਦਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਜੋ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਦਾ
(ਉਹ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ)
ਉਡੀਕ ਮਿਆਦ

ਉਡੀਕ ਮਿਆਦ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌ ਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕਵਰ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਲੇ ਮ ਕਰਣ ਤੋ ਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਂਦੀ ਹੈ। 2-12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ
ਉਡੀਕ ਮਿਆਦ ਲਾਗੂ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱ ਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ
ਬੀਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸਮੱ ਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ ਂ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਐਕਸੈ ਸ

ਐਕਸੈ ਸ ($0 ਜਾਂ $250) ਉਹ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਸਦਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ ਦਿਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਭਰ ਲਈ
ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱ ਚ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਹਿਮਤ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ।

ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ ਂ ਮੌ ਜੂਦ ਬਿਮਾਰੀ

ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ ਂ ਮੌ ਜੂਦ ਇੱ ਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਸਦੇ
ਲੱ ਛਣ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਚ ਸੀ ਐਫ ਓ ਵੀ
ਐਚ ਸੀ ਲੈ ਣ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇ ਡ
ਕਰਨ ਤੋ ਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੌ ਰਾਨ ਹੋਣ, ਭਾਵੇ ਂ ਇਸਦੀ
ਡਾਕਟਰ ਵੱ ਲੋਂ ਪਛਾਣ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ ਵੇ ।
ਕਵਰ ਦੇ ਹਰੇ ਕ ਪੱ ਧਰ ਦੁ ਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿ ਤ
ਸੂਚੀ ਲਈ hcfvisitorhealthcover.com ਤੇ
ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਸੰ ਖੇ ਪ ਜਾਂ ਓ ਵੀ ਐਚ ਸੀ ਫੰ ਡ
ਨਿਯਮ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰੋ । ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਡੇ ਕੋ ਲ ਆ
ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ 13 68 42 ਤੇ ਫੋ ਨ ਕਰੋ ।

ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਵੀਜ਼ਾ
ਵਿੱ ਚ ਕਵਰ ਹੈ

ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ
ਜਾਣ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਸਾਨੂੰ 24/7 ਫ਼ੋ ਨ ਕਰੋ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੈ ਟਵਰਕ ਵਿੱ ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ
ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸੌ ਖਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ
ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਗਤ ਘੱ ਟ ਹੋ ਵੇ । ਸਾਡੀ 24/7
ਹੈ ਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫੋ ਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ
ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇ ਵਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਜੋ ੜੇਗੀ।

ਭਾਵੇ ਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਾ ਹੋ ਵੇ, ਇਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂ ਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਏ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ
ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਲ ਬੀਮਾ ਹੈ , ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇ ਲੀਆ ਵਿੱ ਚ
ਆਪਣੇ ਸਮੇ ਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੈ ਟਵਰਕ ਵਿੱ ਚ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ (ਜੀ
ਪੀ) ਦੇ ਕੋ ਲ ਜਾਂ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋ ਈ
ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵੇ ਗਾ।

ਸਾਡੀ 24/7 ਹੈਲਪਲਾਈਨ

ਸਾਡੀ 24/7 ਹੈਲਪਲਾਈਨ

ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਫੇਰ 2 ਦਬਾਓ

ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਫੇਰ 2 ਦਬਾਓ

13 68 42

ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਮਾ ਲੈ ਣਾ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਢੁ ਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਤਾ

ਸਾਡੇ ਨੈ ਟਵਰਕ ਵਿੱ ਚ
ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ
ਕੋ ਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ

13 68 42

ਸ਼ੋ ਰਟ ਸਟੇ

ਐਸੇ ਨਸ਼ਿਅਲ

ਐਸੇ ਨਸ਼ਿਅਲ ਪਲਸ

$250

$250

$250

ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ
ਐਕਸੈ ਸ
ਕੁਵਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ੜਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ

ਜੋ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਦਾ
(ਉਹ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ)
ਉਡੀਕ ਮਿਆਦ

ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ ਂ ਮੌ ਜੂਦ ਰੋ ਗਾਂ ਲਈ ਕਵਰ
(ਸ਼ਾਮਲ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਣ ਉਪਰੰ ਤ)
ਇਨਪੇ ਸ਼ੈ ਂ ਟ ਸੇ ਵਾਵਾਂ *
ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੈ ਟਵਰਕ ਵਿੱ ਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱ ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ ਨਕਲੀ
ਅੰ ਗ ਦੀ ਫੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਰ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

ਉਡੀਕ ਮਿਆਦ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌ ਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕਵਰ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਲੇ ਮ ਕਰਣ ਤੋ ਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਂਦੀ ਹੈ। 2-12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ
ਉਡੀਕ ਮਿਆਦ ਲਾਗੂ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱ ਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ
ਬੀਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸਮੱ ਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ ਂ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਬੀਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਣ ਮਗਰੋ ਂ ਹੋ ਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਰ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
ਇਲਾਜ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਰ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

100% ਐਮ ਬੀ ਏਸ^

100% ਐਮ ਬੀ ਏਸ^

100% ਐਮ ਬੀ ਏਸ^

ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ

100% ਐਮ ਬੀ ਏਸ^

100% ਐਮ ਬੀ ਏਸ^

100% ਐਮ ਬੀ ਏਸ^

ਐਮ ਬੀ ਐਸ^ ਨਾਲ ਰੋ ਗ-ਪਛਾਣ ਸੇ ਵਾਵਾਂ (ਮਸਲਨ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂ ਚ, ਸਕੈ ਨ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਰੇ )

100% ਐਮ ਬੀ ਏਸ^

100% ਐਮ ਬੀ ਏਸ^

100% ਐਮ ਬੀ ਏਸ^

ਆਊਟਪੇ ਸ਼ੈ ਂ ਟ ਸੇ ਵਾਵਾਂ

ਐਮਰਜੰ ਸੀ ਵਿੱ ਚ ਐਮਬੂਲੈ ਂ ਸ ਕਵਰ
ਵਧੋ -ਵੱ ਧ $200 ਪ੍ਰ ਤੀ ਫੇ ਰੀ ਤੱ ਕ ਐਮਰਜੰ ਸੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਫੇ ਸੀਲਿਟੀ ਫੀਸ
*ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੀਆਂ । ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਦੀਆਂ
hcfvisitorhealthcover.com 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਸੰ ਖੇਪ ਜਾਂ ਓ ਵੀ ਐਚ ਸੀ ਫੰ ਡ ਨਿਯਮ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰੋ ।
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ਜੋ ਕਵਰ ਹੈ (ਸ਼ਾਮਲ ਸੇ ਵਾਵਾਂ )

ਪ੍ ਰਾਈਵੇ ਟ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਤੌ ਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੈ ਟਵਰਕ ਵਿਚਲੇ
ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋ ਂ ਕਵਰ ਪ੍ ਰਾਪਤ।
ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈ ਰ ਨੈ ਟਵਰਕ ਨਿੱਜੀ
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ, ਭਾਵੇ ਂ
ਇਹ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਰ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ,
ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੇ ਵਲ ਘੱ ਟ�ੋ ਘੱ ਟ ਲਾਭ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਰ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕੁੱਝ ਆਊਟਪੈ ਸੇਟੰ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਦਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਹਸਪਤਾਲ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ

^ਮੈ ਡੀਕੇ ਅਰ ਬੇ ਨੇਫਿਟਜ਼ ਸਕੀਮ (ਐਮ ਬੀ ਐਸ) ਫੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਿੱ ਥੀ ਮੈ ਡੀਕੇ ਅਰ ਦੀ

ਫੀਸ ਹੈ । ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇ ਵਾ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਐਮ ਬੀ ਐਸ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਫੀਸ ਲੈ ਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅੰ ਤਰ ਦਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਗਾ।

ਐਕਸੈ ਸ

ਐਕਸੈ ਸ ($250) ਉਹ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ ਦਿਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਭਰ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ
ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ।

ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ ਂ ਮੌ ਜੂਦ ਬਿਮਾਰੀ

ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ ਂ ਮੌ ਜੂਦ ਇੱ ਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਸਦੇ
ਲੱ ਛਣ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਚ ਸੀ ਐਫ ਓ ਵੀ
ਐਚ ਸੀ ਲੈ ਣ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇ ਡ
ਕਰਨ ਤੋ ਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੌ ਰਾਨ ਹੋਣ, ਭਾਵੇ ਂ ਇਸਦੀ
ਡਾਕਟਰ ਵੱ ਲੋਂ ਪਛਾਣ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ ਵੇ ।
ਕਵਰ ਦੇ ਹਰੇ ਕ ਪੱ ਧਰ ਦੁ ਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿ ਤ
ਸੂਚੀ ਲਈ hcfvisitorhealthcover.com ਤੇ
ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਸੰ ਖੇ ਪ ਜਾਂ ਓ ਵੀ ਐਚ ਸੀ ਫੰ ਡ
ਨਿਯਮ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰੋ । ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਡੇ ਕੋ ਲ ਆ
ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ 13 68 42 ਤੇ ਫੋ ਨ ਕਰੋ ।

1.
2.
3.

ਕੋ ਟ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਾਨੂ ਫੋ ਨ ਕਰੋ , ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫਤਰ ਆਓ।
ਆਪਣੀ ਲੋ ੜ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਦੀ ਚੋ ਣ ਕਰੋ ।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸੁਆਗਤੀ ਈ-ਮੇ ਲ ਭੇ ਜਾਂ ਗੇ।
ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਬੀਮੇ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਹੋ ਮ ਅਫੇ ਯਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਈ
ਇੱ ਕ ਪੱ ਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਵੇਗਾ (ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਗ਼ੈ ਰ-ਢੁਕਵਾਂ ਬੀਮਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ
ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੱ ਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਣ ਵਿੱ ਚ ਅਸਮਰੱ ਥ ਹੋ ਵਾਂ ਗੇ)।

ਦੀ ਹੌ ਸਪੀਟਲ ਕੰ ਟਰੀਬੀਯੂਸ਼ਨ ਫ਼ੰ ਡ ਓਫ ਆਸਟ੍ਰੇ ਲੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ
ABN 68 000 026 746 AFSL 241 414

ਐਚ ਸੀ ਐਫ ਹਾਊਸ : 403 ਜਾਰਜ ਸਟ੍ ਰੀਟ, ਸਿਡਨੀ ਐਨ ਐਸ ਡਬਲਯੂ 2000
ਡਾਕ ਪਤਾ : ਜੀ ਪੀ ਓ ਬਾਕਸ 4242 ਸਿਡਨੀ ਐਨ ਐਸ ਡਬਲਯੂ 2001

ਸਾਨੂੰ ਫੋ ਨ ਕਰੋ

13 68 42

hcfvisitorhealthcover.com
ਤੇ ਜਾਓ

HCF OVHC Brochure Punjabi

ਸਾਡੇ

ਦਫਤਰ ਆਓ

