Chương trình Sinh viên Quốc tế Nova Scotia
Hợp Đồng Bảo Hiểm 10652
Tóm Tắt Quyền Lợi
Tử Vong và Mất Tay Chân Do Tai Nạn
- Lên đến tối đa $10,000 cho mỗi năm hợp đồng đối với tai nạn trong 24 giờ.

- Lên đến tối đa $100,000 cho mỗi năm hợp đồng đối với tai nạn máy bay hoặc công ty chuyên chở.
Vận Chuyển bằng Xe Cứu Thương
- Lệ phí cho xe cứu thương có giấy phép trên mặt đất lên đến tối đa $10,000 mỗi tai nạn.

- Lệ phí cho cứu thương và di tản bằng máy bay lên đến tối đa $500,000 mỗi tai nạn.
- Lệ phí cho xe taxi có giấy phép lên đến tối đa $100 mỗi tai nạn.
Quyền Lợi Nha Khoa
Quyền lợi Nha khoa dựa trên những lệ phí bình thường và thông lệ lên đến mức hướng dẫn lệ phí nha khoa hiện hành
cho bác sĩ đa khoa/ bác sĩ phẫu thuật nha khoa có hiệu lực trong tỉnh bang cư trú của người được bảo hiểm.
- Lệ phí cho tai nạn nha khoa lên đến tối đa $5,000 mỗi lần trị liệu.

- Lệ phí giảm đau khẩn cấp lên đến tối đa $600 mỗi lần trị liệu.
- Lệ phí nhổ răng khôn lên đến tối đa $100 mỗi răng.
Quyền Lợi Thuốc
- Mỗi toa thuốc có giới hạn đủ dùng cho 60 ngày.
Khám Mắt
- Một lần khám mỗi kỳ 12 tháng liên tục.
Phòng Bệnh Viện
- Lệ phí cho phòng riêng tư một phần và các dịch vụ bệnh nhân nội trú và ngoại trú cần thiết về mặt y khoa lên đến
các số tiền bình thường, thông lệ và hợp lý.
Tròng Kính/Gọng Kính/ Kính Áp Tròng/Trợ Thính
- Lên đến tổng cộng tối đa $250 mỗi năm hợp đồng.
Khám Y Khoa
- Một lần khám với một Bác Sĩ có môn bài mỗi kỳ 12 tháng liên tục.
Dịch Vụ Y Khoa Song Hành
- Lệ phí trả cho chuyên viên chỉnh chân/bác sĩ khoa chân, chuyên gia chỉnh cột sống (chiropractor), chuyên gia nắn
xương (osteopath) hoặc chuyên viên vật lý trị liệu lên đến tối đa $1,000 mỗi chuyên viên cho mỗi năm hợp đồng.
- Lệ phí trả cho một bác sĩ tâm thần hoặc nhà tâm lý học/nhân viên xã hội lên đến tổng cộng tối đa $1,000 cho mỗi
năm hợp đồng; tối đa suốt đời là $25,000 cho việc nhập viện.
- Lệ phí trả cho nhà châm cứu lên đến tối đa $600 cho mỗi năm hợp đồng.

- Phải có toa bác sĩ cho tất cả các chuyên gia y khoa song hành.
Y Tá Chăm Sóc Riêng
- Lệ phí chăm sóc y tá tại gia cần thiết về mặt y khoa được thực hiện bởi một điều dưỡng chính thức, trợ tá chính
thức hoặc y tá có giấy phép hành nghề hội đủ điều kiện lên đến tối đa $10,000 cho mỗi năm hợp đồng. Phải có
giấy phép của bác sĩ chăm sóc chính.

Chương trình Sinh viên Quốc tế Nova Scotia
Hợp Đồng Bảo Hiểm 10652
Tóm Tắt Quyền Lợi
Gửi Người Quá Cố Về Nước

- Lên đến tối đa là $10,000 cho chi phí chuẩn bị (bao gồm cả hỏa táng) và vận chuyển người quá cố về quê
hương (không bao gồm chi phí quan tài) bằng tuyến đường thẳng nhất về nước của người quá cố.

Tư Vấn Sức Khỏe Tình Dục
- Lên đến tối đa $100 mỗi năm hợp đồng cho tư vấn liên quan đến bệnh phong tình (STD), bao gồm một buổi tư
vấn về “thuốc tránh thai sáng hôm sau”.
Vận Chuyển Thân Nhân Thăm Viếng
- Lên đến tối đa $5,000 cho một vé bình dân khứ hồi bằng tuyến đường trực tiếp nhất cho chi phí vận chuyển
(hàng không, xe buýt, xe lửa), khi người được bảo hiểm đã vào trong bệnh viện hoặc đã chết và bác sĩ điều trị đã
cố vấn là cần sự có mặt của một thân nhân trong gia đình.
Xét Nghiệm Lao & Chủng Ngừa
- Lên đến tối đa $100 mỗi năm hợp đồng.

Thông Tin Tổng Quát
Loại Bảo Hiểm
- Khẩn Cấp mà thôi
Tiêu Chuẩn
- Bạn phải là sinh viên quốc tế toàn thời gian, một cư dân tạm thời của Canada và ở độ tuổi dưới 65.
Số Tiền Tổng Cộng Tối Đa
- $5,000,000 mỗi năm hợp đồng.
Năm Hợp Đồng
- 15 Tháng Tám, đến 14 Tháng Tám,
Chấm Dứt Hợp Đồng
Vào thời điểm sớm nhất:
- cuối năm hợp đồng,
- ngày bạn không còn tham gia và không theo học tại một Viện Giáo Dục có Tham Gia Chương Trình, hoặc
- ngày bạn trở về quê nhà của mình và không có ý định quay lại trước khi năm hợp đồng kết thúc.
Thời Gian Chuyến Du Lịch Toàn Thế Giới
- Giới hạn 30 ngày du lịch cho mỗi chuyến đi.

INCONFIDENCE®
inConfidence® là một chương trình tư vấn và hỗ trợ miễn phí, kín đáo chuyên cung cấp dịch vụ trực tiếp, qua điện thoại, và trực tuyến
để giải quyết bất kỳ vấn đề cá nhân hay tình cảm nào mà sinh viên học sinh hoặc gia đình chủ nhà có thể trải nghiệm trong thời gian
nuôi ăn ở.
Chương trình inConfidence cung cấp dịch vụ 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần. Muốn biết thêm chi tiết hoặc truy cập vào
inConfidence hãy gọi số 1-877-418-2181 hoặc đăng nhập vào www.myinconfidence.ca (ID người sử dụng: NSISP, mật khẩu:
inconfidence). Có dịch vụ thông dịch tức thì bằng 140 ngôn ngữ khi bạn gọi số điện thoại miễn phí.

Tài liệu này chỉ là là bản tóm tắt, và không phải là một thỏa thuận. Quyền lợi, điều khoản và điều kiện chính xác được mô tả trong hợp đồng
bảo hiểm và tập hướng dẫn.
Muốn nêu thắc mắc, xin liên lạc Medavie Blue Cross tại số 1-800-667-4511 hoặc e-mail câu hỏi của bạn cho inquiry@medavie.bluecross.ca
Muốn biết thêm thông tin về chương trình của bạn, xin vào xem trang mạng của Chương Trình cho Sinh Viên Quốc Tế tại Nova Scotia ở
www.nsispinsurance.ca

