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ਇਹ ਬੀਮਾ ਪੱਕੇ ਨਿਵਾਸ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨਵੱਚ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਿ ਦੌਰਾਿ ਕੀਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਨਚਆ ਂਲਈ ਕਵਰੇਜ 
ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਕਿੇਡਾ, ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨਮਆ,ਂ ਕਿੇਡਾ ਨਵੱਚ ਪੜ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆ,ਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨਜਹੇ ਕਿੇਡੀਆਈ ਲੋਕਾ ਂ
ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਤਂਕ ਨਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਪਾਤਰ ਿਹੀਂ ਹਿ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ
ਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭ

TuGo® ਯਾਤਰਾ ਬੀਮਾ ਕਿੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ

ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾ ਂ

ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ

ਵਿਕਲਪ 

• $10,000 CAD
• $25,000 CAD
• $50,000 CAD
• $100,000 CAD
• $200,000 CAD
• $300,000 CAD

ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਕੋਈ ਿਹੀਂ

ਵਿਕਲਪ 
• $0 CAD - ਆਟੋਮੈਨਟਕ
• $150 CAD 
• $500 CAD 
• $1,000 CAD 
• $2,500 CAD 
• $5,000 CAD 
• $10,000 CAD 

ਕਟੌਤੀ-ਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ

ਉਡੀਕ ਅਵਧੀ
 • ਜੇ ਪੌਨਲਸੀ ਕਿੇਡਾ ਨਵੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾ ਂਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾ ਂਰੋਗ ਜਾ ਂਨਬਮਾਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਉਡੀਕ ਅਵਧੀ ਿਹੀਂ ਹੈ
 • ਜੇ ਪੌਨਲਸੀ ਕਿੇਡਾ ਨਵੱਚ ਆਉਣ ਦੇ 60 ਨਦਿਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹ ੈਤਾ ਂਰੋਗ ਜਾ ਂਨਬਮਾਰੀ ਤ ੇ48-ਘੰਟ ੇਦੀ ਉਡੀਕ ਅਵਧੀ ਹੈ 
 • ਜੇ ਪੌਨਲਸੀ ਕਿੇਡਾ ਨਵੱਚ ਆਉਣ ਦੇ 61 ਜਾ ਂਵੱਧ ਨਦਿਾ ਂਬਾਅਦ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਨਬਮਾਰੀ ਤੇ 7-ਨਦਿਾ ਂਦੀ ਉਡੀਕ ਅਵਧੀ ਹ।ੈ 

ਨਵਸ਼ਵ-ਨਵਆਪੀ ਯਾਤਰਾ

ਵਿਸ਼ਿ-ਵਿਆਪੀ ਯਾਤਰਾ

ਨਵਸ਼ਵ-ਨਵਆਪੀ ਯਾਤਰਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਨ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਵਧੀ ਕਿੇਡਾ ਨਵੱਚ ਨਬਤਾਈ ਜਾਂਦੀ 
ਹ।ੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾ ਂਨਕ ਬੀਨਮਤ ਨਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਾਈਡ-ਨਟਰਿਪਾ ਂਲਈ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ 
ਪਨਹਲਾ ਂਕਿੇਡਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹ।ੈ 
ਘਰੇਲੂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ

ਘਰੇਲੂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਹ;ੈ ਪੌਨਲਸੀ ਖਤਮ ਿਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਖਰਚੇ ਕਵਰ ਿਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਮੁੱਖ ਲਾਭ ਅਵਿਕਤਮ ਸੀਮਾ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ

ਇਸਦੇ ਲਈ ਬੀਨਮਤ ਰਾਸ਼ੀ ਤੱਕ:
 • ਇਿ-ਪੇਸ਼ੰਟ ਜਾ ਂਆਉਟ-ਪੇਸ਼ੰਟ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ
 • ਨਚਨਕਤਸਕ ਦੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾਂ
 • ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਡਊਟੀ ਿਰਨਸੰਗ 
 • ਐਕਸ-ਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸੇਵਾਵਾਂ
 • ਼ਿਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਿਾ ਂਨੂੰ ਨਕਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣਾ ਜਾ ਂਖਰੀਦਣਾ

ਐਂਬੂਲੈਂਸ (ਮਰੀ਼ਿ ਵਾਹਿ) ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਜਮੀਿੀ, ਹਵਾਈ ਜਾ ਂਸਮੁੰਦਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ (ਪੈਰਾਮੇਨਡਕਸ ਸਮੇਤ) ਜਾ ਂਟੈਕਸੀ ਲਈ ਬੀਨਮਤ ਰਾਸ਼ੀ ਤੱਕ 

ਫੌਲੋ-ਅੱਪ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੇ 14 ਨਦਿਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਫੌਲੋ-ਅੱਪ ਮੁਲਾਕਾਤਾ ਂਤੱਕ

ਿੁਸਖੇ ਵਾਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂ ਨਟਰਿਪ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30-ਨਦਿਾ ਂਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 
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ਕਿੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ  .  ਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭ

ਮੁੱਖ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਅਵਿਕਤਮ ਸੀਮਾ

ਹੇਠਲੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਨਵਅਕਤੀਆ ਂਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੈਕਨਟਸ਼ਿਰ, ਨਕਸੇ ਇੱਕ ਘਟਿਾ ਲਈ $600 ਤੱਕ:

ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ  • ਨਫ਼ਿੀਓਥੈਰੇਨਪਸਟ
 • ਕਾਇਰੋਪ੍ਰੈਕਟਰਸ
 • ਕਾਇਰੋਪੋਨਡਸਟਸ 
 • ਓਸਟੋਪੈਥਸ

 • ਪੋਡੀਆਨਟਰਿਸਟਸ 
 • ਓਪਟੋਮੈਨਟਰਿਸਟਸ
 • ਐਕਯੂਪੰਕਚਨਰਸਟ

ਫਰਿੈਕਚਰ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਫਰਿੈਕਚਰਾ ਂਿਾਲ ਸਬੰਨਧਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ $1,000 ਤੱਕ। ਇਸ ਲਾਭ ਨਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ:
 • ਐਕਸ-ਰੇ
 • ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਆਇਿਾ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਨਚਨਕਤਸਕ ਦੀਆ ਂਮੁਲਾਕਾਤਾਂ
 • ਕਾਸਨਟੰਗ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਕਾਸਨਟੰਗ
 • ਕਾਸਟ ਨਰਮੂਵਲ 

ਦੰਤ-ਨਚਨਕਤਸਾ 
 • ਨਟਰਿਪ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਦੰਦਾ-ਂਸਬੰਧੀ ਦੁਰਘਟਿਾਵਾ ਂਲਈ $6,000 ਤੱਕ 
 • ਦੰਦਾ-ਂਸਬੰਧੀ ਨਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆ ਂਲਈ $600 ਤੱਕ

ਜਣੇਪਾ ਪ੍ਰਸਵ-ਪੂਰਵ ਦੇਖਭਾਲ, ਨਡਲੀਵਰੀ ਅਤ/ੇਜਾ ਂਉਸਦੀਆ ਂਪੇਚੀਦਗੀਆ ਂਲਈ $6,000 ਤੱਕ

ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਭੱਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਖਰਨਚਆ ਂਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਨਦਿ $100 ਤੱਕ 

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ 
ਮੈਡੀਕਲ ਹਵਾਈ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਬੀਨਮਤ ਰਾਸ਼ੀ ਤੱਕ। ਜੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਇਸ ਲਾਭ ਨਵੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ:
 • ਯੋਗਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਡੀਕਲ ਅਟੇਂਡੈਂਟ ਦੀ ਲਾਗਤ
 • ਏਅਰਲਾਈਿ ਸੀਟ ਅਪਗ੍ਰੇਡ

ਇਲਾਜ ਲਈ ਘਰ ਪਰਤਣ  
ਲਈ ਹਵਾਈ ਨਕਰਾਇਆ

ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ਲਈ ਇੱਕ-ਤਰਫਾ ਇਕੌਿੋਮੀ ਹਵਾਈ ਨਕਰਾਏ ਤੱਕ*
* ਘਰ ਪਰਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 10 ਨਦਿਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ

ਯਾਤਰਾ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੀਨਮਤ ਯਾਤਰੀ ਨਕਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਰਿ ਆਪਣੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਦਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਇਸ ਲਾਭ ਨਵੱਚ 
ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ: 
ਉਿ੍ਾ ਂਦੇ ਯਾਤਰਾ ਸਾਥੀ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਪਰਤਣ ਲਈ ਇੱਕ-ਤਰਫਾ ਇਕੌਿੋਮੀ ਹਵਾਈ ਨਕਰਾਇਆ*
* ਯਾਤਰਾ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਬੀਨਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿਹੀਂ ਹੈ

ਨਿਰਭਰ ਬੱਨਚਆ ਂਦੀ ਵਾਪਸੀ

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੀਨਮਤ ਯਾਤਰੀ ਨਕਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਰਿ ਆਪਣੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਦਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਇਸ ਲਾਭ ਨਵੱਚ 
ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ:
 • ਨਿਰਭਰ ਬੱਨਚਆ*ਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਇੱਕ-ਤਰਫਾ ਇਕੌਿੋਮੀ ਹਵਾਈ ਨਕਰਾਇਆ 
 • ਯੋਗਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨਹਲਾ-ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਲਾਗਤ 

*  ਬੱਨਚਆ ਂਨੂੰ ਬੀਨਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿਹੀਂ ਹ।ੈ ਇਹ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਨਚਆ ਂਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਨਪਤਾ/
ਸਰਪ੍ਰਸਤਾ ਂਿਾਲ ਰਨਹ ਰਹੇ ਹਿ, ਜਾ ਂ25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਨਚਆ ਂਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਜੇ ਉਹ ਪੂਰ-ੇਸਮੇਂ ਦੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਹਿ। 
ਬੋਧਾਤਮਕ, ਨਵਕਾਸ-ਸਬੰਧੀ ਜਾ ਂਸਰੀਰਕ ਅਪੰਗਤਾਵਾ ਂਵਾਲੇ ਬੱਨਚਆ ਂਲਈ ਕੋਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਿਹੀਂ ਹੁੰਦੀ

ਦੇਸ਼-ਵਾਪਸੀ

 • ਸ਼ਵ ਦੀ ਨਤਆਰੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਬੀਨਮਤ ਰਾਸ਼ੀ ਤੱਕ
 • ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਸਥਾਿ ਉੱਤੇ ਦਫਿਾਉਣ ਜਾ ਂਸੰਸਕਾਰ ਲਈ $6,000 ਤੱਕ
 • ਸ਼ਵ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਿ ਲਈ ਪਨਰਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ, ਅਤੇ ਉਿ੍ਾ ਂਦੇ ਭੋਜਿ ਅਤੇ 
ਆਵਾਸ ਲਈ $400 ਪ੍ਰਤੀ ਨਦਿ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅਨਧਕਤਮ $2,000 ਤੱਕ। 

ਪਨਰਵਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੀਨਮਤ ਯਾਤਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਇਸ ਲਾਭ ਨਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ:
 • ਉਿ੍ਾ ਂਦੇ ਕੋਲ ਨਕਸੇ ਪਨਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਹੋਣ ਲਈ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਇਕੌਿੋਮੀ ਹਵਾਈ ਨਕਰਾਇਆ ਜਾ ਂਜਮੀਿੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆ ਂ
ਲਾਗਤਾਂ

 • ਜੇਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖਰਨਚਆ ਂਲਈ $400 ਪ੍ਰਤੀ ਨਦਿ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅਨਧਕਤਮ $2,000 ਤੱਕ 

ਜੇਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖਰਚੇ

ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਸਾਥੀ ਉਸ ਨਮਤੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੀਨਮਤ ਯਾਤਰੀ ਦਾ ਘਰ ਪਰਤਣਾ ਨਿਰਧਾਨਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂ
ਜਦੋਂ ਉਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਵੱਚ ਟਰਿਾਸਂਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਇਸ 
ਲਾਭ ਨਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹ:ੈ
ਨਿਮਿਨਲਖਤ ਲਈ $500 ਪ੍ਰਤੀ ਨਦਿ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨਧਕਤਮ $5,000 ਤੱਕ:

 • ਨਵਵਸਾਇਕ ਨਰਹਾਇਸ਼
 • ਭੋਜਿ
 • ਟੈਲੀਫੋਿ ਕਾਲਾਂ

 • ਇੰਟਰਿੈਂ ਟ ਸ਼ੁਲਕ
 • ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਨਕਰਾਇਆ
 • ਪਾਰਨਕੰਗ ਦੀਆ ਂਸ਼ੁਲਕ

 • ਬੱਸ ਦਾ ਨਕਰਾਇਆ
 • ਨਕਰਾਏ ਤੇ ਕਾਰ ਦੇਣ 
ਦੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾਂ



ਕਿੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ  .  ਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭ

ਮੁੱਖ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਅਵਿਕਤਮ ਸੀਮਾ

ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ 
ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਲਾਗਤਾ*ਂ ਲਈ $500 ਪ੍ਰਤੀ ਨਦਿ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅਨਧਕਤਮ $5,000 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਬੀਨਮਤ ਯਾਤਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਨਹਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਵੱਚ ਟਰਿਾਸਂਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
* ਬੱਨਚਆ ਂਦਾ ਬੀਨਮਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਜਾ ਂਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਂਹੋਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ

ਵਾਹਿ ਦੀ ਵਾਪਸੀ
ਜਦੋਂ ਬੀਨਮਤ ਯਾਤਰੀ ਡਰਿਾਈਵ ਕਰਕੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਨਫੱਟ ਿਹੀਂ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਇਸ ਲਾਭ ਨਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹ:ੈ
ਨਕਸੇ ਵਪਾਰਕ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਵਾਹਿ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ $2,500 ਤੱਕ ਜਾ ਂਪਨਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾ ਂਦੋਸਤ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿ ਨੂੰ ਲੈਣ 
ਆਉਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਿ ਲਈ ਗੈਸ, ਭੋਜਿ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਸਮੇਤ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਇਕੌਿੋਮੀ ਹਵਾਈ ਨਕਰਾਏ ਤੱਕ

24-ਘੰਟੇ ਦਾ ਦੁਰਘਟਿਾ ਬੀਮਾ $25,000 ਤੱਕ

ਪਵਿਲਾ ਂਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰੀ ਸਵਿਤੀਆਂ

ਪਨਹਲਾ-ਂਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰੀ  
ਸਨਥਤੀ ਲਈ ਕਵਰੇਜ

59 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਘੱਟ
 • ਪੌਨਲਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਮਤੀ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾ ਂ90-ਨਦਿਾ ਂਦੀ 
ਸਨਥਰਤਾ ਅਵਧੀ 

60 ਤੋਂ 69 ਸਾਲ
 • ਪੌਨਲਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਮਤੀ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾ ਂ120-ਨਦਿਾ ਂਦੀ 
ਸਨਥਰਤਾ ਅਵਧੀ

70 ਤੋਂ 85 ਸਾਲ
 • ਪੌਨਲਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਮਤੀ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾ ਂ180-ਨਦਿਾ ਂਦੀ 
ਸਨਥਰਤਾ ਅਵਧੀ

86 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਿੱਿ
 • ਪੌਨਲਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਮਤੀ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾ ਂ365–ਨਦਿਾ ਂਦੀ 
ਸਨਥਰਤਾ ਅਵਧੀ

ਵਿਕਲਵਪਕ ਕਿਰੇਜਾਂ

ਅਸਨਥਰ ਪਨਹਲਾ-ਂਤੋਂ-ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰੀ 
ਸਨਥਤੀ ਦੀ ਕਵਰੇਜ

79 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਘੱਟ

ਅਸਨਥਰ ਪਨਹਲਾ-ਂਤੋਂ-ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰੀ ਸਨਥਤੀਆ ਂਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਬੀਨਮਤ ਰਾਸ਼ੀ ਤੱਕ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ*
* ਪਨਹਲਾ-ਂਤੋਂ-ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰੀ ਸਨਥਤੀਆ ਂਪੌਨਲਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਮਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਂਇਸਤੋਂ ਪਨਹਲਾ ਂ7 ਨਦਿਾ ਂਨਵੱਚ ਸਨਥਰ ਰਹੀਆ ਂ

ਹੋਣੀਆ ਂਲਾ਼ਿਮੀ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਿ।

ਖੇਡਾ ਂਅਤੇ ਗਤੀਨਵਧੀਆ ਂ 
ਲਈ ਕਵਰੇਜ

ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਹੇਠਲੀਆ ਂਖੇਡਾ ਂਅਤੇ ਗਤੀਨਵਧੀਆ ਂਨਵੱਚ ਭਾਗ, ਨਸਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾ ਂਅਨਭਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹ,ੋ 
ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸਦੇ ਨਕ ਯਾਤਰੀ ਅਨਜਹੀਆ ਂਖੇਡਾ ਂਅਤੇ ਗਤੀਨਵਧੀਆ ਂਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਨਜਿ੍ਾ ਂਲਈ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਿ੍ਾ ਂਲਈ ਲਾਗੂ 
ਪ੍ਰ ੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਦਾ ਹ:ੈ

ਿਰ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆ ਂਲਈ
ਚੁਣੀ ਗਈ ਬੀਵਮਤ ਰਾਸ਼ੀ ਤੱਕ ਕਿਰ ਕਰਦਾ ਿੈ
 • ਬੈਕਕੰਟਰੀ ਸਕੀਇੰਗ/ਸਿੋਬੋਰਨਡੰਗ
 • ਬੇਸ ਜੰਨਪੰਗ
 • ਬਾਕਨਸੰਗ
 • ਆਯੋਨਜਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾਵਾ ਂਨਵੱਚ ਡਾਉਿਨਹੱਲ ਫਰਿ ੀਸਟਾਈਲ ਸਕੀਇੰਗ/ਸਿੋਬੋਰਨਡੰਗ
 • ਡਾਉਿਨਹੱਲ ਮਾਉਿਟੇਿ ਬਾਈਨਕੰਗ
 • ਹੈਂਗ ਗਲਾਈਨਡੰਗ/ਪੈਰਾਗਲਾਈਨਡੰਗ
 • ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀ ਸਿੋਮੋਨਬਨਲੰਗ
 • ਆਈਸ ਕਲਾਇੰਨਬੰਗ
 • ਰਲੇ-ਨਮਲੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ
 • ਮੋਟਰਾਈ਼ਿਡ ਸਪੀਡ ਮੁਕਾਬਲੇ
 • ਪਰਬਤਾਰੋਹਿ
 • ਪੈਰਾਸ਼ੂਨਟੰਗ/ਸਕਾਈਡਾਈਨਵੰਗ/ਟੈਂਡਮ ਸਕਾਈਡਾਈਨਵੰਗ
 • ਰੌਕ ਕਲਾਇੰਨਬੰਗ
 • 40 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸਕੂਬਾ ਡਾਈਨਵੰਗ ਜਾ ਂਫਰਿ ੀ ਡਾਈਨਵੰਗ
 • ਵ੍ਾਈਟ ਵਾਟਰ ਸਪੋਰਟਸ - ਸ਼੍ਰੇਣੀ VI
 • ਨਵੰਗਸੂਟ ਫਲਾਇੰਗ 

21 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਿੱਿ 

ਚੁਣੀ ਗਈ ਬੀਵਮਤ ਰਾਸ਼ੀ ਤੱਕ ਕਿਰ ਕਰਦਾ ਿੈ
 • ਫੁਟਬਾਲ (ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਕਿੇਡੀਆਈ)
 • ਆਈਸ ਹਾਕੀ
 • ਰਗਬੀ

ਵਿਆਨ ਵਦਓ
ਜੇ ਕੋਈ ਖੇਡ ਜਾ ਂਗਤੀਨਵਧੀ ਉੱਪਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਿਹੀਂ ਹੈ ਜਾ ਂਪੌਨਲਸੀ ਦੀਆ ਂਸਧਾਰਿ ਅਨਲਹਦਗੀਆ ਂਦੇ ਤਨਹਤ ਬਾਹਰ ਿਹੀਂ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਉਸ ਖੇਡ ਜਾ ਂਗਤੀਨਵਧੀ ਦੀ ਕਵਰੇਜ, ਇਸ ਨਵਕਲਨਪਕ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 
ਪਲਾਿ ਦੇ ਤਨਹਤ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਹਰ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਖੇਡਾ ਂਅਤੇ ਗਤੀਨਵਧੀਆ ਂਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਨਵਆ ਂਲਈ, ਪੌਨਲਸੀ ਦੇ 
ਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖ।ੋ 
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ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇ਼ਿ ਨਵਚਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਸਲ ਿੀਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਗੀ ਿਾ ਹੋਏ ਜੋ ਸਾਰੀਆ ਂਉਦਾਹਰਣਾ ਂਨਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੇਿਤੀ ਕਰਿ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਨਲਹਦਗੀਆ,ਂ ਸੀਮਾਵਾ ਂਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾ ਂਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਿ। ਬੀਮਾ, TuGo®, ਜੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਤਂਾ ਂਅਤੇ ਅਨਧਕਾਰ-ਖੇਤਰਾ ਂਨਵੱਚ ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਇਸ਼ੰੋਰੈਂਸ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹੈ, ਵਜੋਂ 
ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਬੀਮਾ ਏਜੰਟ ਨਲਮਨਟਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਨਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਇਕਰਾਰਿਾਮੇ ਦਾ ਜਾਰੀ-ਕਰਤਾ, ਨਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਤੌਰ ਤੇ ਿਹੀਂ, ਉਦਯੋਨਗਕ ਗਠਜੋੜ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਨਵੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹਿ ਅਤੇ ਲੋਇਡ ਦੇ ਕੁਝ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਹਿ। TuGo® ਇੱਕ ਪੰਜੀਨਰਿਤ ਟਰਿੇਡਮਾਰਕ ਹੈ ਜੋ TuGo® ਵਜੋਂ ਵਪਾਰ 
ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਏਅਰ ਟਰੈਵਲ ਬੀਮਾ ਏਜੰਟ ਨਲਮਨਟਡ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ।

visitors_01kfb_medical_pj_2020-12

ਕਿੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ  .  ਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭ

ਵਿਕਲਵਪਕ ਕਿਰੇਜਾ ਂਜਾਰੀ

ਦੁਰਘਟਿਾਮਈ ਮੌਤ ਅਤੇ ਅੰਗਾ ਂਦੀ 
ਹਾਿੀ (Accidental Death & 
Dismemberment, AD&D)

ਬੀਨਮਤ ਨਵਅਕਤੀ ਹੇਠ ਨਦੱਤੇ ਮੁਤਾਬਕ AD&D ਲਈ ਵਾਧੂ ਕਵਰੇਜ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹ:ੈ

ਏਅਰ ਫਲਾਈਟ/ਕੌਮਿ ਕੈਰੀਅਰ - $100,000 ਤੱਕ
24-ਘੰਟਾ ਦੁਰਘਟਿਾ - $25,000 ਤੱਕ

ਵਿਆਨ ਵਦਓ
ਇਹ ਕਵਰੇਜ 24-ਘੰਟੇ ਦੁਰਘਟਿਾ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਬੇਸ ਪਲਾਿ ਨਵੱਚ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਦੇ ਤਨਹਤ ਉਪਲਬਧ $25,000 ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ

ਦਰਾ ਂਅਤੇ ਛੂਟਾਂ

ਪਨਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾ ਂਲਈ ਪਲਾਿ

ਪਨਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾ ਂਦੀਆ ਂਦਰਾ ਂ59 ਸਾਲ ਜਾ ਂਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਦੋ ਯਾਤਰੀਆ ਂਅਤੇ 6 ਬੱਨਚਆ ਂਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ*
*21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਨਚਆ ਂਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਨਪਤਾ/ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਿਾਲ ਰਨਹ ਰਹੇ ਹਿ ਜਾ ਂ25 ਸਾਲ 
ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਨਚਆ ਂਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਪੂਰ-ੇਸਮੇਂ ਦੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਹਿ। ਬੋਧਾਤਮਕ, ਨਵਕਾਸ-ਸਬੰਧੀ ਜਾ ਂਸਰੀਰਕ ਅਪੰਗਤਾਵਾ ਂ
ਵਾਲੇ ਬੱਨਚਆ ਂਤੇ ਕੋਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਿਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 


