
ਕੈਨੇਡਾ-ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ 
ਪੀੜ੍ੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ 
ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ 
1949 ਵਵੱਚ, ਸਸਕੈਚੇਵਨ ਵੱਲੋਂ  ਦੁਨੀਆਂ ਨੰੂ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਬਾਰੇ 
ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਵਹਲਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ 
ਵਦਰਿੜ-ਇਰਾਵਦਆਂ ਵਾਲਾ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਇਰਾਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ 
ਵਰਗੇ ਵਦਰਿੜ-ਇਰਾਵਦਆਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਵਮਲ ਵਗਆ: 
ਕੁਆਲਟੀ, ਸਸਤਾ ਵਸਹਤ ਬੀਮਾ। 

ਹਰੇਕ ਵਵਅਕਤੀ ਇਹ ਯਕੀਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਛੋਟੀ 
ਵਿਹੀ ਰਕਮ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵਕ ਅਚਾਨਕ ਹੋਣ 
ਵਾਲੀ ਵਬਮਾਰੀ ਿਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 
ਵਪਆਵਰਆਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਵਿਆਨ ਰੱਵਿਆ ਿਾਵੇਗਾ – ਅਤੇ ਵਬੱਲਾਂ 
ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਨ ਰੱਵਿਆ ਿਾਵੇਗਾ।

ਉਸ ਵੇਲੇ Group Medical Services ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ 
ਸੀ।

ਅੱਿ GMS, ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸਫਰ ਬੀਮੇ ਲਈ ਤਰਿੀਹੀ ਪਰਿਦਾਨਕ 
ਬਵਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿੋ ਉਹਨਾਂ ਵਵਆਪਕ ਵਕਸਮ ਦੇ ਖ਼ਰਵਚਆਂ 
ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਸਰਕਾਰ ਿਾਂ ਹੋਰ ਵਨੱਿੀ ਲਾਭ ਯੋਿਨਾਵਾਂ 
ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ 2003 ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ 
ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਿ ਰਹੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਪਰਿਤੀ ਸਮੁੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਵੱਚ ਸੇਵਾ, 
ਚੋਣ, ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟਰਿ ੇਡਮਾਰਕ ਸੁਮੇਲ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਦੇ ਆ 
ਰਹੇ ਹਾਂ।

65 ਸਾਲਾਂ ਵਵੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਵਲਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਿੋ 
ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ ਉਹ ਹੈ: ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਿੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ 
ਵਚਨਬੱਿਤਾ।

ਵਸਹਤ ਬੀਮਾ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਸਹਤ ਸਬੰਿੀ ਲੋੜਾਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਿੈਂਸੀਆਂ ਅਤੇ 
ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਿ ਦੀਆਂ ਵੱਿ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਪੂਰਕ 
ਕਵਰੇਿ, ਵਿੰਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਿਾਂ ਿੇਤਰੀ ਵਸਹਤ ਯੋਿਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਵਰ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ। 

ਇਮੀਗਰਿੈਂਟਸ ਐਂਡ ਵਵਜ਼ੀਟਰਸ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਵੱਚ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਵਲਆਂ ਿਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਐਮਰਿੈਂਸੀ 
ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ – ਇਸ ਵਵੱਚ ਇਲਾਿ ਅਤੇ ਦੇਿਭਾਲ ਵਵੱਚ ਤਾਲਮੇਲ 
ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸਟੂਡੈਂਟ-ਪਲਾਨ
ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਵੱਚ ਿਾਂ ਵਵਦੇਸ਼ ਵਵੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ 
ਪੜ੍ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਐਮਰਿੈਂਸੀ 
ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਫਰ ਦੀ ਕਵਰੇਿ।

ਗਰੁੱਪ ਲਾਭ ਯੋਿਨਾਵਾਂ
ਵਕਸੇ ਵੀ ਪੱਿਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਤਆਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ 
ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਬੀਮਾਵਰਿਤ ਲਾਭ ਪੈਕੇਿ।

GMS ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਲਬਿ

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

www.gms.ca
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Group Medical Services ਦੁਆਰਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ

GROUP MEDICAL SERVICES ਕਾਪੀਰਾਈਟ © 2019 ਸਭ ਹੱਕ ਰਾਿਵੇਂ ਹਨ। 
Group Medical Services ਸਸਕੈਚੇਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੂਵਬਆਂ ਵਵੱਚ GMS 
Insurance Inc. ਲਈ ਕੰਮਕਾਿੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਕਉਬੇਕ ਅਤੇ ਵਨਊ 

ਬਰਿਨਸਵਵਕ ਵਵੱਚ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ। 

® TravelStar ਅਤੇ GMS ਲੋਗੋ Group Medical Services 
ਦੇ ਰਵਿਸਟਰਡ ਟਰਿ ੇਡਮਾਰਕ ਹਨ।

ਿੇ ਪੰਿਾਬੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲੋਂ  ਵੱਿਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਸਕਰਣ ਨੰੂ ਮੰਵਨਆ ਿਾਵੇਗਾ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਵੇਰਵਵਆਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਪਾਵਲਸੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇਿੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਸ਼ਾਸਨ ਸਹਾਇਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 
ਵਵੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। GMS ਯਾਤਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਵੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ‘ਤੇ 

ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

®

ਵਟਰਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ
ਦਰਾਂ 15 ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਦਰਾਂ ਪਰਿਤੀ ਵਵਅਕਤੀ ਹਨ।

ਵਸੰਗਲ-ਵਟਰਿਪ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਮਲਟੀ-ਵਟਰਿਪ ਸਾਲਾਨਾ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ

ਉਮਰ $0 – 700 $701 – 
1,400

$1,401 – 
2,100 

$2,101 – 
2,800 

$2,801 – 
3,500 

$3,501 – 
4,200 

$4,201 – 
20,000 $1,500 $2,500 $5,000

18 ਤੋਂ ਘੱਟ  $28  $43  $54  $71  $91  $122

$4,200 ਦੇ 
ਪਰਿੀਮੀਅਮ ਵਵੱਚ 

ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ 
ਪਰਿਤੀ $100 ਲਈ 

$4.40 ਿੋੜੋ

 $128  $170  $381

18 – 34  $33  $49  $60  $81  $102  $134  $144  $191  $410 

35 – 54  $40  $58  $72  $93  $119  $156  $172  $223  $463

55 – 59  $45  $60  $75  $99  $123  $157  $179  $236  $466

60 – 64  $54  $72  $92  $116  $147  $189  $221  $275  $542 

65 – 69  $62  $80  $97  $122  $157  $199  $230  $291  $564 

70 – 74  $72  $90  $114  $140  $184  $232  $271  $335  $635 

75 – 79  $105  $138  $170  $231  $281  $354  $424  $551  $935

80 +  $138  $179  $206  $273  $332  $451  $561  $727  $1,166

ਵਟਰਿਪ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਵਰੇਿ

ਛੱੁਟੀਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਨਵੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਿੋਿਮ ਭਰੀਆਂ ਵੀ 
ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੱੁਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ 
ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਸੰਕਟਕਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਿਾਣ ਵਵੱਚ ਦੇਰੀਆਂ 
ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਵਟੰਗ ਉਡਾਣਾਂ ਤੋਂ ਿੁੰਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਵਰੇਿ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਨਵੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਵਿਆ ਕਰੋ:

•  ਵਾਪਸ ਨਾ ਵਮਲਣ ਵਾਲੇ ਆਵਾਿਾਈ ਿਰਚੇ (ਿਹਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਰਾਇਆ, 
ਬੱਸ ਅਤੇ ਕਰੂਜ਼ ਵਸ਼ਪ ਦੀਆਂ ਵਟਕਟਾਂ) 

•  ਵਾਪਸ ਨਾ ਵਮਲਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪਰਿਬੰਿ (ਵਰਹਾਇਸ਼, ਟੂਰ ਅਤੇ 
ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਵਟਕਟਾਂ)

•  ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਿੁਰਮਾਨੇ

•  ਦੇਰੀਆਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਿਰਚੇ (ਭੋਿਨ, ਵਰਹਾਇਸ਼ਾਂ, ਟੈਕਸੀ ਿਾਂ 
ਰਾਈਡ-ਸ਼ੇਅਵਰੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ)

•  ਸਮਾਨ ਗੁਆਚ ਿਾਣਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਦੇਰੀ

ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਵਰੇਜ 
ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਡਲ ਵਵੱਚ 
ਲਓ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਕਰੋ!
TravelStar® ਟ ਰ੍ਿਪ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਵਰੇਜ 
'ਤੇ 10% ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 

ਸੰਕ੍ਕਾਲੀ ਡਾਕ੍ਰੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ।

TravelStar 

ਟਰਿ ੈਵਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ
ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ 
ਵਟਰਿਪ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਵਰੇਿ

15 ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ

ਵਟਰਿਪ ਵਵੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਅੱਪਗਰਿੇਡ ਵਸੰਗਲ-ਵਟਰਿਪ ਪਲਾਨ $23 ਪਰਿਤੀ ਵਟਰਿਪ
ਪਰਿਤੀ ਵਵਅਕਤੀ 

ਮਲਟੀ-ਵਟਰਿਪ ਸਾਲਾਨਾ ਪਲਾਨ $56



ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਲੋੜਾਂ: ਵੱਿ-ਵੱਿ ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਦਾ ਵਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰਟ ਵਵਚੋਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਵਸੰਗਲ ਵਟਰਿਪ $0 ਕਟੌਤੀਯੋਗ = ਦਰ x 1.1 $250 ਕਟੌਤੀਯੋਗ = ਚਾਰਟ ਵਵੱਚ 
ਵਦਿਾਇਆ ਵਗਆ $1,000 ਕਟੌਤੀਯੋਗ = ਦਰ x 0.9 $5,000 ਕਟੌਤੀਯੋਗ = ਦਰ x 0.8

ਮਲਟੀ-ਵਟਰਿਪ ਸਾਲਾਨਾ $0 ਕਟੌਤੀਯੋਗ = ਚਾਰਟ ਵਵੱਚ 
ਵਦਿਾਇਆ ਵਗਆ $250 ਕਟੌਤੀਯੋਗ = ਦਰ x 0.9 $1,000 ਕਟੌਤੀਯੋਗ = ਦਰ x 0.8 $5,000 ਕਟੌਤੀਯੋਗ = ਦਰ x 0.7

ਮਲਟੀ-ਵਟਰਿਪ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰਾਂ ($0 ਕਟੌਤੀਯੋਗ, ਦਰਾਂ ਪਰਿਤੀ ਵਵਅਕਤੀ, ਪਰਿਤੀ ਸਾਲ ਹਨ)

ਵਟਰਿਪ ਦੀ ਲੰਬਾਈ (ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਆ)

ਉਮਰ ਦਰ 30 15
18 ਤੋਂ ਘੱਟ Star $47 $29
18 – 34 Star $102 $60
35 – 54 Star $125 $71
55 – 59 Star $138 $97

60 – 64 Star $250 $151
Select + $266 $169
Select $326 $217
Standard + $376 $264
Standard $446 $307

65 – 69 Star $380 $215
Select + $422 $233
Select $499 $317
Standard + $575 $365
Standard $684 $447

70 – 74 Star $589 $375
Select + $647 $413
Select $765 $513
Standard + $883 $592
Standard $1,049 $705

75 – 79 Star $755 $504
Select + $832 $554
Select $983 $655
Standard + $1,133 $756
Standard $1,346 $857

ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ
ਦਰਾਂ 15 ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਿ ਉਮਰ ਦੇ ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਪਰਿਸ਼ਨਾਵਲੀ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਕੋਈ Star, Select +, Select, Standard + ਿਾਂ Standard ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੀਮੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਇਵਦਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਪਾਵਲਸੀ ਦੇਿੋ। ਲਏ ਗਏ ਪਰਿੀਮੀਅਮ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਸੰਗਲ-ਵਟਰਿਪ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਵਟਰਿਪ, ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ 15% ਸਮੋਵਕੰਗ ਸਰਚਾਰਿ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਿਾਂ ਵੱਿ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਸੰਗਲ-ਵਟਰਿਪ ਦਰਾਂ ($250 ਕਟੌਤੀਯੋਗ, ਦਰਾਂ ਪਰਿਤੀ ਵਵਅਕਤੀ, ਪਰਿਤੀ ਵਦਨਹਨ)

ਵਟਰਿਪ ਦੀ ਲੰਬਾਈ (ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਆ)

ਉਮਰ ਦਰ 0 – 30 31 – 60 61 – 80 81 – 100 101 – 120 121 – 140 141 – 160 161 – 183
18 ਤੋਂ ਘੱਟ Star  $1.76  $2.05  $2.53  $2.83  $3.07  $3.18  $3.35  $3.53 
18 – 34 Star  $2.00  $2.35  $3.25  $3.59  $4.19  $4.32  $4.67  $4.86 
35 – 54 Star  $2.26  $2.70  $3.27  $3.60  $4.19  $4.51  $4.86  $5.04 
55 – 59 Star  $3.24  $3.73  $3.92  $3.94  $4.23  $5.14  $5.52  $5.69 
60 – 64 Star  $3.62  $3.63  $3.87  $3.89  $4.07  $5.05  $6.40  $7.09 

Select +  $5.11  $5.12  $5.34  $5.59  $6.64  $8.19  $9.23  $10.84 
Select  $7.23  $7.25  $8.53  $10.36  $11.24  $12.40  $13.60  $15.07 
Standard +  $8.93  $8.95  $11.08  $13.44  $14.60  $15.29  $16.82  $18.63 
Standard  $11.09  $11.11  $13.64  $14.84  $15.75  $17.24  $18.79  $20.81 

65 – 69 Star  $5.21  $5.43  $5.51  $5.64  $6.29  $6.83  $8.35  $9.36 
Select +  $6.75  $7.77  $8.59  $8.70  $8.81  $9.63  $12.11  $15.16 
Select  $9.37  $10.79  $13.06  $13.44  $14.33  $15.54  $17.17  $19.26 
Standard +  $11.82  $13.60  $16.98  $17.85  $19.04  $20.15  $21.60  $24.22 
Standard  $15.30  $17.40  $20.75  $20.94  $23.89  $25.06  $26.84  $30.11 

70 – 74 Star  $7.52  $8.20  $8.41  $8.59  $9.39  $10.52  $12.38  $14.02 
Select +  $9.33  $10.26  $10.72  $10.84  $11.43  $14.05  $16.87  $19.34 
Select  $13.68  $15.70  $16.97  $18.00  $19.36  $21.34  $23.50  $26.11 
Standard +  $16.39  $18.81  $21.45  $22.74  $24.43  $26.71  $29.08  $32.96 
Standard  $19.35  $22.50  $26.70  $27.63  $29.46  $32.67  $36.18  $40.19 

75 – 79 Star  $12.33  $13.64  $13.71  $15.53  $17.85  $19.05  $19.34  $20.75 
Select +  $17.11  $20.08  $20.30  $22.56  $25.43  $26.41  $29.21  $33.90 
Select  $22.44  $26.47  $26.71  $30.28  $34.80  $37.14  $38.49  $44.60 
Standard +  $26.89  $31.78  $32.05  $36.33  $41.76  $44.57  $46.23  $53.52 
Standard  $30.82  $36.24  $36.54  $41.42  $47.61  $52.25  $53.25  $60.27 

80 + Star  $20.33  $21.83  $23.53  $24.82  $27.28  $30.37  $30.96  $34.45 
Select +  $28.77  $31.92  $35.55  $38.20  $41.98  $46.45  $50.30  $56.61 
Select  $37.80  $41.90  $46.84  $50.13  $55.11  $61.34  $66.25  $74.41 
Standard +  $45.33  $50.20  $56.26  $60.06  $66.02  $73.49  $79.56  $89.22 
Standard  $54.41  $58.45  $63.27  $66.70  $76.01  $84.62  $88.27  $99.33 

ਪਰਿਤੀ ਦਰਿਾਸਤ $20.00 ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਰਿੀਮੀਅਮ ਿਦੋਂ ਟੌਪ-ਅੱਪ ਪਲਾਨ ਵਿੋਂ ਵਰਵਤਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿੀਮੀਅਮ ਦਾ ਵਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਦਰ ਵਟਰਿਪ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੰਬਾਈ 'ਤੇ ਆਿਾਵਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਵਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਕਰੋ

ਪਵਰਵਾਰ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਕੱਠੇ ਦਰਿਾਸਤ ਵਦਓ ਅਤੇ ਹਰ 
ਵਕਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸੰਗਲ ਵਟਰਿਪ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਕਵਰੇਿ 'ਤੇ 5% 
ਸਾਥੀ ਛੋਟ ਵਮਲਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ – ਬੱਚੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ!

ਸਾਥੀ ਛੋਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ: ਛੋਟ ਵਸਰਫ ਵਸੰਗਲ ਵਟਰਿਪ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਪਲਾਨ ਦੇ ਪਰਿੀਮੀਅਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਟਰਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਿੀਮੀਅਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਛੋਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਿ ਉਮਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਵਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ (ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਿਾਂ ਵਨਰਭਰ 
ਵਵਅਕਤੀ) ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ। ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ (ਮਾਵਪਆਂ) ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 16 ਸਾਲ 
ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਨਰਭਰ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਕਵਰੇਿ

ਕਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਬੀਮੇ ਦੇ ਵਬਨਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ 
ਵਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਸਹਤ ਯੋਿਨਾਵਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਬੱਸ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਵੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਸਸਤੇ TravelStar ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਕਵਰੇਿ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਵਿਅਤ 
ਯਾਤਰਾ

•  ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਕਤੇ ਵੀ $5 ਵਮਲੀਅਨ (CDN) ਦੀ ਕਵਰੇਿ

•  24 ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਭ (ਿੋ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਵੱਚ ਰਵਹਣ, ਤਸ਼ਿੀਸੀ 
ਿਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ)

•  ਵਸੰਗਲ-ਵਟਰਿਪ ਿਾਂ ਮਲਟੀ-ਵਟਰਿਪ ਸਾਲਾਨਾ ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਵਕਸਮਾਂ

•  24/7 ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ

•  ਸੇਵਾ ਪਰਿਦਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸੱਿੇ ਭੁਗਤਾਨ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ...
ਸਰਦੀਆਂ ਵਵੱਚ ਗਰਮ ਥਾਂਵਾਂ 
'ਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹੋ?
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯਾਤਰੀ ਹੋ?
ਸ਼ਾਵਪੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਿੇ 
ਦੇਸ਼ ਿਾਂਦੇ ਹੋ?
ਿਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬ ੇਿਾਂ
ਦੇਸ਼ ਵਵੱਚ ਛੱੁਟੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ 
ਹੋ?

ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਘੁੰਮਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ 
GMS ਤੋਂ TravelStar® ਯਾਤਰਾ ਬੀਮਾ ਪੈਕ 
ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੀ TravelStar ਕਵਰੇਿ ਚੁਣੋ।

ਸਾਡੇ TravelStar ਯਾਤਰਾ ਬੀਮਾ ਪਲਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਕਸੇ GMS 
ਬਰੋਕਰ ਨੰੂ ਵਮਲੋ, www.gms.ca 'ਤੇ ਿਾਓ ਿਾਂ 1-800-667-3699 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ


