THÔNG TIN nhanh:

BẠN CÓ BIẾT?
• Rằng một đêm nằm viện tại Canada có
thể tốn tới $3.000?
• Rằng đơn giản như gãy tay cũng có thể
tốn tới $2.000 để bó bột?
• Nếu bạn cần phẫu thuật, chi phí có thể
dễ dàng lên tới $10.000 hoặc hơn?
Nếu bạn bị bệnh hay bị thương, điều quan trọng nhất là cần được
chăm sóc y tế. Không có bảo hiểm y tế, chi phí đắt đỏ của các dịch vụ
y tế bên ngoài quốc gia quê nhà của bạn có thể hạn chế chăm sóc y tế
mà bạn cần, hoặc mang lại một khoản nợ lớn cho bạn.
Khi bạn đi du lịch và khám phá các quốc gia khác, điều quan trọng là
được bảo vệ bằng một hợp đồng bảo hiểm toàn bộ với các hoạt động
trợ giúp trên toàn cầu. Bảo hiểm phải là một phần quan trọng trong
hành trình của bạn. Hãy để guard.me bảo hiểm cho sức khỏe và
hạnh phúc trên hành trình của bạn. Bạn có thể tin cậy vào những tư
vấn, hỗ trợ và giúp đỡ thân thiện, được đánh giá cao từ các chuyên
gia luôn sẵn sàng 24/24, 7 ngày một tuần của chúng tôi.

Thông Tin Tham Gia Bảo Hiểm:
Thông Tin Yêu Cầu Bồi Thường:

admin@guard.me
claims@guard.me

NẾU TÔI MẤT THẺ ID HAY HỢP ĐỒNG THÌ SAO?
Để lấy bản sao Thẻ ID, Hợp Đồng hay Tóm Tắt Hợp Đồng, chỉ cần đăng
nhập www.guard.me, và làm theo chỉ dẫn.
TÔI CẦN GỌI CHO AI TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP HAY ĐỂ
BIẾT THÔNG TIN?
Hãy gọi số trợ giúp khẩn cấp ở mặt sau Thẻ ID của bạn. Hỗ trợ đa
ngôn ngữ luôn sẵn sàng 24/24, 7 ngày một tuần.

#myguard.me

LÀM CÁCH NÀO ĐỂ TÌM PHÒNG KHÁM?
Chỉ cần đăng nhập www.guard.me, chọn “Clinic Search” và nhập
thông tin của bạn. Khi bạn đã chọn một phòng khám, hãy trình Thẻ
ID của bạn cho họ để họ gửi hóa đơn trực tiếp về guard.me.
YÊU CẦU BỒI THƯỜNG NHƯ THẾ NÀO?
Với các yêu cầu bồi thường, như thuốc kê toa, khám bệnh của bác sĩ
hay bệnh viện, và mọi thông tin về yêu cầu bồi thường, chỉ cần đăng
nhập www.guard.me, chọn “Making a Claim” và làm theo chỉ dẫn.
LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾT YÊU CẦU CỦA TÔI ĐÃ ĐƯỢC XỬ LÝ?
Guard.me xử lý các yêu cầu bồi thường của bạn nhanh chóng và
hiệu quả. Để theo dõi yêu cầu của bạn, xin đăng nhập
www.guard.me chọn “Making a Claim” và làm theo chỉ dẫn.
THÔNG TIN VỀ HỢP ĐỒNG:
Xin xem qua Tóm Tắt Hợp Đồng Bảo Hiểm guard.me @School
của chúng tôi.
Để biết thêm thông tin, xin ghé thăm trường hay trang web của
trường bạn hay truy cập www.guard.me để tải một bản Tóm Tắt.

Soạn thảo bởi:
Old Republic Insurance Company of Canada
In Quebec, Reliable Life Insurance Company
100 King Street West, 11th Floor, Hamilton, Ontario, Canada L8N 3K9
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Nằm Viện

100% phí tổn hợp lý;
Phòng hai người;
Phòng riêng nếu theo yêu cầu y tế

Vận Chuyển
Cấp Cứu

Phí taxi từ hay tới một bệnh
viện hay phòng khám tới $100

Thai Sản

Thuốc Kê Toa

Chụp X-quang, Xét
Nghiệm

100% phí tổn hợp lý

100% phí tổn hợp lý tới tối đa
30 ngày cấp thuốc;
không hạn chế khi nằm viện

Biến chứng nghiêm trọng khi
mang thai cũng được bảo
hiểm

Vận Chuyển Gia Đình

Bác Sĩ/Phẫu Thuật Viên

100% phí tổn hợp lý

Nằm Viện
Tâm Thần

100% phí tổn hợp lý;
quyền lợi bảo hiểm có thể
chi trả suốt đời tối đa $50.000

Thương Tổn Nha Khoa Do Tai Nạn

100% phí tổn hợp lý tới $4.000
cho điều trị nha khoa Cấp Cứu
bởi một thương tổn gây ra do
một tác động bất ngờ vào miệng

Khi bạn nằm viện hơn 7 ngày,
chi trả tới $5.000 cho vé máy
bay cho 2 thành viên gia đình
tới chăm sóc bạn; tới $1.500
chi phí

Vận Chuyển Hàng
Không/Về Nước

Liệu Pháp Tâm Lý

100% phí tổn hợp lý cho
a) phí bác sĩ điều trị tâm
thần cho bệnh nhân nội trú sau
khi cấp cứu tới $10.000 ngoài
quyền lợi nằm viện nêu trên hay
b) tới $1.000 cho phí bác sĩ
điều trị tâm thần hay chuyên gia
tâm lý cho bệnh nhân ngoại trú

100% phí tổn vận chuyển
bạn tới bệnh viện gần nhất
hay tới một bệnh viện ở Quốc
Gia Quê Nhà của bạn

Tử Vong và
Khuyết Tật Do Tai Nạn

$50.000 (bảo hiểm tùy chọn
có thể tới $200.000)

Nhà Vận Chuyển
Thông Thường

$100.000

Tư Vấn Chấn Thương

Tới 6 buổi nếu người được
bảo hiểm chịu đựng một tổn
thất theo quyền lợi thương
tật và tử vong do tai nạn

An Táng

Tới $5.000 cho chi phí khâm
liệm,hỏa thiêu hay an táng và
một lô đất an táng tại nơi tử
vong

Hồi Hương Thi Hài

Tới $20.000 chi phí chuẩn bị
và hồi hương thi hài về Quốc
Gia Quê Nhà của bạn

Khám Mắt

Dịch Vụ Trợ Y

Vật Lý Trị Liệu/
Trị Liệu Lời Nói
Điều Dưỡng Riêng
Xe Cứu Thương

100% phí tổn hợp lý tới $100 cho
một lần khám mắt thông thường
khi mua bảo hiểm 3 tháng
100% phí tổn hợp lý tới $500 cho
Chuyên Gia Chữa Bệnh Bằng Nắn
Xương, nắn xương , Chuyên
Gia Châm Cứu, Chuyên Gia Thiên
Nhiên Liệu Pháp, Chuyên Gia
Chữa Bệnh Chân không cần giới
thiệu của bác sĩ

Cấp Cứu Nha Khoa

100% phí tổn hợp lý tới $600 để
giảm đau và khó chịu khi mua bảo
hiểm 3 tháng

Dụng Cụ Giả/Thiết Bị

100% phí tổn hợp lý cho nạng,,
gậy, xe đẩy, khung tập đi, bó bột, v.v.

AccessAbility

Với sinh viên khuyết tật, phạm
vi bảo hiểm áp dụng cho Chỉnh
Sửa, Trục Trặc và Chống Trộm với
Thiết Bị Hiệu Chỉnh

Khám
Thường Niên
Thông Thường

100% phí tổn cho một lần khám
tới $150 khi mua bảo hiểm 3 tháng

Bảo Hiểm Ngoài
Canada

Tất cả các chi phí hợp lý ở bất kỳ
đâu trên thế giới trừ bảo hiểm tại
Mỹ bị giới hạn ở mức 30 ngày;
không bảo hiểm tại Quốc Gia Quê
Nhà trừ khi là một phần của
trường học hay chương trình đào tạo

100% phí tổn hợp lý lên tới
$1.000; không hạn chế nếu là
dịch vụ điều trị nội trú
100% phí tổn hợp lý lên tới
$15.000
100% phí tổn hợp lý

ghi chú từ turbo:
• Đây là bản tóm tắt quyền lợi hiện có theo hợp đồng bảo hiểm
guard.me@School.

• Có thể áp dụng những giới hạn và các trường hợp ngoại lệ cụ thể.
• Các thông tin chi tiết được nêu trong hợp đồng bảo hiểm guard.me
@School hiện được đăng tải trên trang mạng www.guard.me.

BẢO HIỂM TỚI $5.000.000

• Các từ ngữ trong bản hợp đồng bảo hiểm thực tế bằng tiếng Anh chi
phối.

• Mọi quyền lợi bảo hiểm được tính bằng tiền tệ Canada và có hiệu lực
trong thời gian 365 ngày.

• Cần phải có sự chấp thuận trước đối với một số quyền lợi bảo hiểm
nhất định.

