
CHÍNH SÁCH GÓI DU KHÁCH BUDGET 

Quyền lợi bảo hiểm theo chính sách gói budget 

Lợi ích y tế và bệnh viện. 

Trong trường hợp điều trị y tế đang được yêu cầu bởi bạn hoặc người phụ thuộc được bảo hiểm theo 
chính sách của bạn và xảy ra trong giai đoạn bảo hiểm, chúng tôi sẽ chi trả quyền lợi cho những điều 
sau đây: 

Dịch vụ Lợi ích của dịch vụ 

Dịch vụ y tế trong bệnh viện 

 
Dịch vụ y tế được cung cấp trong bệnh viện 100%phí chăm sóc y tế theo danh sách 

Bệnh viện công-Bệnh nhân được nhận vào 
phòng ở chung trong bệnh viện các dịch vụ 
trong cùng ngày,tai nạn và cấp cứu dẫn tới 
tiếp nhận bệnh nhân nội trú và dịch vụ hẫu 
phẫu tiếp tục được kết hợp chăm sóc khi 
được xuất viện sớm. 

 

Bao gồm các loại thuốc Chương trình tài trợ 
Dược Phẩm (PBS) được liệt kê( bao gồm 
thuốc miễn trừ) đã là một phần của chương 
trình chăm sóc của bệnh viện. 

Tỉ lệ được xác định bởi nhà nước và vùng lãnh 
thổ cho các dịch vụ trả cho bệnh nhân không 
phải là cư dân Úc. 

 

Nhập học liên quan đến danh sách thuốc được 
liệt kê theo PBS( Chương trình tài trợ dược 
phẩm), lợi ích là tương đương với danh sách giá 
của Chính phủ Úc hoặc ít hơn phần bệnh nhân 
đóng góp hiện tại theo PBS. 

Bệnh viện tư/ thiết bị bệnh viện đăng ký theo 
ngày. 

100% chi phí hợp đồng cho tất cả chi phí có thể 
bảo hiểm được bởi 1 trong những bệnh viện của 
chúng tôi tối thiểu là được chia sẽ chăm sóc chỗ 
ở. 

Dịch vụ xe cứu thương 

Phẫu thuật cấy ghép bộ phận giả và các phần 
khác bao gồm trên danh sách bộ phận giả của 
Chính phủ Liên Bang. 

100% chi phí vận chuyển bằng xe cứu thương 
được cung cấp hay dưới sự sắp xếp của dịch vụ 
xe cứu thương. 

Lợi ích y tế hồi hương 

Trang trải cho bạn hoặc người phụ thuộc của 
bạn hồi hương về nước là  kêt quả của sự 
thay đổi cuộc sống như bị bệnh, chấn thương 
hoặc không may bị chết thì sự hồi hương vẫn 
còn. 

100% chi phí được ủy quyền bởi tổ chức Allianz 
lên tới tối đa 5000 Đô la. 

*Các khoản phúc lợi phải trả cho mỗi danh mục phì MBSBạn có thể gánh chịu chi phí cá nhân cho chi phí của bệnh 

viện 



CHÍNH SÁCH GÓI DU KHÁCH PLUS 

Quyền lợi bảo hiểm theo chính sách gói Plus 

 

Lợi ích y tế và bệnh viện 
Trong trường hợp điều trị y tế đang được yêu cầu bởi bạn hoặc người phụ thuộc được bảo hiểm 
theo chính sách của bạn và xảy ra trong giai đoạn bảo hiểm, chúng tôi sẽ chi trả quyền lợi cho 
những điều sau đây: 
 

Dịch vụ Lợi ích từng dịch vụ 

 Dịch vụ y tế ngoài bệnh viện 

Dịch vụ y tế được cung cấp bởi hầu hết bởi 
chuyên viên nói chung. 

Khoản phúc lợi được liệt kê 100% lệ phí trong 
danh mục của MBS. 

Tất cả dịch vụ y tế như bệnh học và x-
quang ( bao gồm cả chuyên gia). 

Khoản phúc lợi được liệt kê trong MBS. 
85% lệ phí danh mục MBS. 

 Dịch vụ y tế trong bệnh viện 

Dịch vụ y tế cung cấp trong bệnh viện. 100% chi phí MBS. 

Bệnh viện công-Bệnh nhân được nhận vào 
phòng ở chung trong bệnh viện các dịch vụ 
trong cùng ngày,tai nạn và cấp cứu dẫn tới 
tiếp nhận bệnh nhân nội trú và dịch vụ hẫu 
phẫu tiếp tục được kết hợp chăm sóc khi 
được xuất viện sớm. 

 

Bao gồm các loại thuốc Chương trình tài 
trợ Dược Phẩm (PBS) được liệt kê( bao 
gồm thuốc miễn trừ) đã là một phần của 
chương trình chăm sóc của bệnh viện. 

Tỉ lệ được xác định bởi nhà nước và vùng lãnh 
thổ cho các dịch vụ trả cho bệnh nhân không 
phải là cư dân Úc. 

 

Nhập học liên quan đến danh sách thuốc 
được liệt kê theo PBS( Chương trình tài trợ 
dược phẩm), lợi ích là tương đương với danh 
sách giá của Chính phủ Úc hoặc ít hơn phần 
bệnh nhân đóng góp hiện tại theo PBS. 

Bệnh viện tư/ thiết bị bệnh viện đăng ký 
theo ngày. 

 

 

100% chi phí hợp đồng cho tất cả chi phí có thể 
bảo hiểm được bởi 1 trong những bệnh viện của 
chúng tôi tối thiểu là được chia sẽ chăm sóc chỗ 
ở. 

Thuốc theo toa 



Cho các loại thuốc theo toa do bác sỹ quy 
định. 

Không bao gồm: 

Dược phẩm,thuốc hoặc phương pháp điều 
trị khác không được quy định bởi 1 bác sỹ 
hoặc không được liệt kê trên mục PBS. 

Các khoản thuốc theo toa vượt quá chi phí hay 
tương đương phần bệnh nhân đóng góp hiện tại 
theo PBS cho đơn vị thụ hưởng nói chung: 

• Tối đa 50 Đô la cho mỗi loại thuốc theo đơn 

• Khoản tối đa cho mỗi năm dương lịch cho người 
độc thân là 300 Đô la. 

Phẫu thuật cấy ghép bộ phận 

Phẫu thuật cấy ghép bộ phận giả và các 
phần khác bao gồm trên danh sách bộ 
phận giả của Chính phủ Liên Bang. 

100% lợi ích tối thiểu được liệt kê vào danh 
sách bộ phận giả của Chính phủ Liên Bang. 

Dịch vụ xe cứu thương 

Khi trường hợp khỏe mạnh cần nhập viện 
hay điều trị khẩn cấp hay chuyển giao 
giữa bệnh viện vì lý do lâm sàng.. 

100% chi phí vận chuyển bằng xe cứu thương 
được cung cấp hay dưới sự sắp xếp của dịch vụ 
xe cứu thương. 

Lợi ích y tế hồi hương 

Trang trải cho bạn hoặc người phụ thuộc 
của bạn hồi hương về nước là  kêt quả của 
sự thay đổi cuộc sống như bị bệnh, chấn 
thương hoặc không may bị chết thì sự hồi 
hương vẫn còn. 

100% chi phí được ủy quyền bởi tổ chức Allianz 
lên tới tối đa 5000 Đô la. 

*Các khoản phúc lợi phải trả cho mỗi danh mục phì MBS Bạn có thể gánh chịu chi phí cá nhân cho chi phí của bệnh 

viện 
 


