Bảo hiểm
Sức khỏe
Du học sinh

Chăm sóc sức khỏe tại Úc

Thêm thông tin
bupa.com.au/
students

Chúng tôi biết việc chăm sóc sức khỏe có thể gây nhầm lẫn cho khách mới
tới thăm. Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn tư vấn và hỗ trợ tốt nhất
để giúp bạn tìm được những gì phù hợp với nhu cầu của mình.
Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Úc gồm hai bộ phận, hệ thống chăm sóc sức khỏe
công cộng do Chính phủ Úc điều hành, gọi là Medicare và, hệ thống chăm sóc sức khỏe tư nhân.

Tại sao lại chọn Bupa
Overseas Student Health Cover
(Bảo hiểm Sức khỏe Du học sinh
Nước Ngoài Bupa)
Mục đích của chúng tôi làm cho mình khác biệt với công ty khác – giúp các thành viên của chúng tôi
sống thọ hơn, khỏe mạnh hơn, vui vẻ hơn. Chúng tôi tập trung vào sức khỏe của bạn để bạn có thể
tập trung học tập. Bảo hiểm Sức khỏe Du học sinh Nước ngoài (OSHC) giúp đảm bảo bạn sẽ được
bảo hiểm đối với chi phí điều trị y tế nếu bạn bị bệnh hoặc tai nạn. Chính phủ Úc đòi hỏi bạn phải có
OSHC trong suốt thời gian học tập tại Úc.2

Hệ thống Chăm sóc
Sức khỏe tư

Hệ thống Chăm sóc
Sức khỏe công cộng

Khi nộp đơn xin thị thực với Bộ Nội vụ, bạn phải nộp bằng chứng về OSHC của mình.

Hệ thống tư nhân bao gồm các công ty
bảo hiểm sức khỏe như Bupa, hợp tác với
Medicare để người Úc được sử dụng các
dịch vụ y tế và các nhà cung cấp dịch vụ y tế.

Medicare là gì?

Đáp ứng các yêu cầu của thị thực

Medicare là hệ thống chăm sóc sức khỏe
công cộng của Úc - dành cho mọi công dân,
hầu hết thường trú nhân và người xin
thường trú. Hệ thống này trả toàn bộ
hoặc trả một phần chi phí một số dịch vụ
chăm sóc sức khỏe.

Tôi có được sử dụng
Medicare không?

Nếu đang xin thị thực du học sinh, hiện là
du học sinh hoặc định xin gia hạn thị thực
du học sinh, nói chung bạn sẽ không được
sử dụng Medicare.1

Để chắc chắn 100% là bạn tuân thủ các
yêu cầu về bảo hiểm của Chính phủ Úc.

Bảo vệ bạn khỏi gặp phải những điều
bất ngờ

Nếu điều bất ngờ xảy ra trong thời gian bạn
lưu trú tại Úc, bạn có thể được bảo hiểm đối với
các liệu pháp điều trị và dịch vụ chăm sóc y tế.

Xe cứu thương khẩn cấp
không giới hạn

Chúng tôi sẽ chịu chi phí tất cả các phương tiện
vận chuyển khẩn cấp và việc điều trị tại chỗ bởi
các nhà cung cấp được công nhận của chúng tôi.

Không có thời gian chờ đối với
lợi ích về sức khỏe tâm thần

Sức khỏe tâm thần của bạn là điều quan trọng
đối với chúng tôi, vì vậy bạn không phải trải qua
thời gian chờ để được điều trị về tâm thần
và hưởng lợi ích sức khỏe tâm thần đối với
bảo hiểm của mình.3

Thuận tiện

Cảm thấy yên tâm bằng cách chọn địa điểm
và thời điểm bạn muốn được điều trị tại
Bệnh viện Members First và thuộc Mạng lưới.

OSHC Extras (OSHC Phụ trội)

Chọn hình thức bảo hiểm Extras cho các dịch
vụ mà OSHC không trả chi phí, chẳng hạn như
nha khoa, vật lý trị liệu, nắn khớp xương và kính.

Du học sinh từ các quốc gia hỗ tương về y tế có thể được sử dụng Medicare phần nào, tuy nhiên có thể vẫn cần phải có OSHC. Truy cập
humanservices.gov.au/ individuals/services/medicare/reciprocal-health-care-agreements để tìm hiểu thêm. 2Du học sinh từ một số các quốc gia
nhất định có thể được sử dụng Medicare phần nào, tuy nhiên có thể vẫn cần phải có OSHC. Truy cập humanservices.gov.au/customer/enablers/
health-care-visitors-australia để tìm hiểu thêm. 3Bupa sẽ không áp dụng thời gian chờ 2 tháng thường lệ đối với các vấn đề sức khỏe đã bị sẵn
từ trước có tính chất tâm thần cho đến khi có thông báo mới.
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Bảo hiểm Sức khỏe Du học sinh
Bệnh viện & Dịch vụ Y tế
Các dịch vụ trong bệnh viện
Phục hồi chức năng
Các dịch vụ tại Bệnh viện Tâm thần
Chăm sóc giảm nhẹ
Máu
Truyền tủy xương hoặc cấy ghép
Mắt (không kể đục thủy tinh thể)
Đục thủy tinh thể
Tai mũi và họng
Xương, khớp và cơ
Khôi phục khớp
Thay khớp (ngoại trừ khớp Hông và Đầu gối)
Thay khớp (khớp Hông và Đầu gối)
Ghép nội tạng
Lọc máu cho suy thận mãn tính
Thoát vị và ruột thừa
Tim và hệ mạch máu
Phụ khoa
Sẩy thai và phá thai
Thai và sinh sản
Dịch vụ hỗ trợ sinh sản
Hệ thống sinh sản nam
Phẫu thuật thẩm mỹ và khôi phục (cần thiết về mặt y khoa)
Tất cả phẫu thuật thẩm mỹ
Tất cả các dịch vụ được Medicare công nhận

OSHC

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
O
P
P
O
P

Các dịch vụ y tế trong bệnh viện
Chi phí y tế bệnh nhân nằm viện
Hầu hết các xét nghiệm chẩn đoán được Medicare công nhận
(ví dụ: x-quang, xét nghiệm)

100% MBS

P

Các dịch vụ y tế bệnh nhân ngoại chẩn
Buổi khám bệnh với bác sĩ gia đình (GP)

100% MBS

Buổi khám bệnh với bác sĩ chuyên khoa

100% MBS

Xét nghiệm (ví dụ thử máu)
X-quang (ví dụ rọi quét x-quang)
Một số mặt hàng dược phẩm nhất định
Các dịch vụ tâm thần ngoại chẩn

Hồi hương
Lợi ích trong bệnh viện đối với gia đình
Lợi ích về nạng và xe lăn
Bảo hiểm cho extras (các dịch vụ phụ trội) (ví dụ: Nha khoa, kính, vật lý trị liệu)
Lợi ích về đi lại và chỗ ở

50 đô-la mỗi món trong toa thuốc
Mức giới hạn 300 đô-la pp hàng năm (600 đô-la đối với
hợp đồng bảo hiểm gia đình)

P

4

Yên tâm khi biết rằng trong hầu hết trường
hợp bạn sẽ được bảo hiểm đối với phí dịch vụ
bệnh nhân nằm viện, chỗ ở và phòng mổ tại
Members First, bệnh viện thuộc Mạng lưới và
bệnh viện công.

Bác sĩ và bác sĩ chuyên khoa

Nhận tới 100% Chương trình Phúc lợi Medicare
(MBS-Medicare Benefits Schedule)1 đối với chi
phí dịch vụ y tế được cung cấp bởi bác sĩ hoặc
bác sĩ chuyên khoa trong hoặc ngoài bệnh viện.

Nhà thuốc tây

• Đối với tất cả các vấn đề sức khỏe, chứng
bệnh và bệnh tật khác đã bị sẵn từ trước
• Các vấn đề sức khỏe liên quan đến thai sản
bupa.com.au/oshc-info

Thời gian chờ sẽ không áp dụng khi:
• Việc điều trị cần thiết là do tai nạn sau khi
mua bảo hiểm của chúng tôi
• Bạn có vấn đề sức khỏe đã được xác định
ở phần Điều trị Khẩn cấp trong Tài liệu Hướng
dẫn Thông tin Quan trọng tại
bupa.com.au/oshc-Info

Bồi hoàn lên đến 50 đô-la cho mỗi món trong
toa thuốc một khi bạn đã trả phí đồng chi trả
PBS2.

Các dịch vụ không được bảo hiểm

Xe cứu thương khẩn cấp

• Các thủ thuật không được Medicare công nhận

• Các thủ thuật không được chấp thuận bởi
Ban Tư vấn Dịch vụ Y tế

Vận chuyển bằng xe cứu thương khẩn cấp
không giới hạn và điều trị tại chỗ bởi các nhà
cung cấp được công nhận của chúng tôi.

• Điều trị thử nghiệm

Phòng riêng

Có những dịch vụ khác không được bảo hiểm
toàn bộ hoặc không được bảo hiểm gì hết.
Nếu muốn biết thêm thông tin, bao gồm những
gì được bảo hiểm và những gì không được bảo
hiểm, bạn hãy đọc tài liệu này cùng với Tài liệu
Hướng dẫn Thông tin Quan trọng của chúng tôi
tại bupa.com.au/oshc-info

Được ở phòng riêng nếu có sẵn hoặc được
bệnh viện trả lại 50 đô-la khi bạn ở lại đêm tại
các bệnh viện Members First của chúng tôi.3.

Đừng quên có áp dụng thời gian chờ
Thời gian chờ 2 tháng
• Đối với các vấn đề sức khỏe, chứng bệnh
hay.bệnh tật có tính chất tâm thần đã bị sẵn
từ trước.4

• Chăm sóc tạm thế
• Phẫu thuật thẩm mỹ tự chọn

Có 3 loại thành viên khác nhau

Chỉ xe cứu thương khẩn cấp

O
O
O
O
O

MBS là danh sách các dịch vụ y tế và liệu pháp điều trị Medicare công nhận để Medicare bảo hiểm và Chính phủ Úc ấn định chi phí liên quan
cho các dịch vụ và liệu pháp điều trị này. 2Mức giới hạn 300 đô-la hàng năm đối với người độc thân, 600 đô-la đối với cặp vợ chồng và gia đình.
3
Có áp dụng các điều kiện. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết. 4Bupa sẽ không áp dụng thời gian chờ 2 tháng thường lệ đối với các vấn
đề sức khỏe đã bị sẵn từ trước có tính chất tâm thần cho đến khi có thông báo mới. 5OSHC không bảo hiểm cho các thân nhân, chẳng hạn như
mẹ, cha, anh em trai hoặc cô/dì của bạn. Nếu các thân nhân này đến Úc thăm bạn, chúng tôi có thể bảo hiểm cho họ theo diện khách nước ngoài
tới thăm của riêng họ. Hãy liên hệ với chúng tôi theo số 134 135 để biết thêm chi tiết.
1

Thời gian chờ 12 tháng

P
P

Các lợi ích bổ sung
Dịch vụ xe cứu thương khẩn cấp và một ít dịch vụ xe cứu thương không khẩn cấp

Sử dụng bệnh viện tư
và bệnh viện công

Độc thân

Chỉ bảo hiểm cho du học sinh

Cặp vợ chồng

Bảo hiểm cho du học sinh và
người bạn đời của họ như được
liệt kê trong thị thực người phụ
thuộc của du học sinh

Du học sinh được xác định là người đứng tên thị thực du học sinh

Gia đình5

Bảo hiểm cho học sinh, người
bạn đời của họ và con cái còn
phụ thuộc dưới 18 tuổi nếu sống
chung với du học sinh ở Úc
5

Bảo hiểm OSHC Extras

Mạng lưới Nhà cung cấp Members First

OSHC Extras là hình thức bảo hiểm bổ sung được thiết kế cho du học sinh trẻ và khỏe mạnh
muốn tận dụng đồng tiền của mình. Có thể mua OSHC Extras cộng thêm vào Bảo hiểm Sức khỏe
Du học sinh Nước Ngoài (OSHC) tuân thủ thị thực của bạn và cung cấp các dịch vụ phụ trội mà
OSHC không chi trả, theo mức giới hạn hàng năm có liên quan. Bạn sẽ được bảo hiểm 100%
cho một số dịch vụ phụ trội Members First cụ thể1 mỗi năm mà nhiều khi bạn cần sử dụng khi
đang học tập tại Úc, chẳng hạn như khám nha khoa, tư vấn về tâm lý học, nắn khớp xương
và chăm sóc bàn chân (tùy thuộc vào số lần giới hạn hàng năm). Điều đó có nghĩa là bạn sẽ không
phải tự trả thêm bất kỳ chi phí nào cho các dịch vụ diện phụ trội được bao gồm tại Nhà cung cấp
Members First và lên đến số lần giới hạn sử dụng hàng năm. Chúng tôi đã làm cho mọi việc đơn
giản để dễ hiểu và dễ sử dụng để bạn sẽ biết giá trị bạn nhận được từ lúc bắt đầu.

Members First Extras - Bảo hiểm về những gì

Bupa Members First là mạng lưới rộng lớn gồm các chuyên gia chăm sóc sức khỏe bao gồm các nhà
cung cấp dịch vụ nha khoa, kính, vật lý trị liệu, nắn khớp xương và chăm sóc bàn chân. OSHC Extras
chỉ có sẵn thông qua mạng lưới này với lợi ích bảo hiểm 100% cho một số các dịch vụ nhất định bao
gồm (theo mức giới hạn sử dụng hàng năm). Điều này có nghĩa là bạn sẽ không phải trả bất kỳ chi
phí tự chi trả nào khi bạn sử dụng nhà cung cấp Mạng lưới Members First cho các dịch vụ này. OSHC
Extras không chi trả cho bất kỳ dịch vụ nào tại các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe không
thuộc diện Bupa Members First.

Extras thường được sử dụng

Để giúp bạn dễ dàng so sánh các loại bảo hiểm phụ trội khác của chúng tôi, chúng tôi liệt kê các dịch
vụ phụ trội được các thành viên của chúng tôi sử dụng phổ biến nhất dưới đây.

P

Khám nha khoa

P

Vật lý trị liệu, nắn khớp xương và / hoặc chăm sóc bàn chân

3

P

Lợi tức chia thêm - 50 đô-la cho người độc thân, 100 đô-la cho cặp vợ chồng

1

P

Bupa Kính - phiếu trị giá 50 đô-la3

1

P

Chuyên gia dinh dưỡng Bupa tư vấn qua điện thoại4

2

2

Chúng tôi sẽ đóng góp tổng cộng 50 đô-la
(100 đô-la cho thành viên diện vợ chồng và
gia đình), trả mỗi năm một lần, có thể được chia sẻ
cho các dịch vụ phụ trội của bạn để chi trả các
khoản chi phí tự chi trả tại các nhà cung cấp dịch
vụ chăm sóc sức khỏe Members First hoặc vật lý
trị liệu bổ sung).

Mức giá của nhà cung cấp Members First
Bảo hiểm này cho phép bạn được hưởng mức giá
của Members First cho một số các dịch vụ phụ trội
nhất định tại các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc
sức khỏe của Members First ngay cả khi bạn
không nhận được lợi ích theo bảo hiểm này.
Điều này có nghĩa là bạn sẽ biết chắc về chi phí
của một loạt các dịch vụ và thăm khám.

Thêm giá trị tại Members First Bạch kim

Bạn sẽ được bảo hiểm 100% cho một số các
dịch vụ phụ trội nhất định tại các nhà cung cấp
Members First mỗi năm. Ngoài ra khi thêm bảo hiểm
bệnh viện vào, bạn sẽ không phải trả chi phí các
dịch vụ nha khoa thông thường cụ thể tại Nha sĩ
Members First Bạch kim.5
Tìm hiểu thêm tại
bupa.com.au/members-first-platinum

Để biết danh sách Nhà cung cấp Members First
ở gần mình, bạn hãy truy cập
www.bupa.com.au/find-a-provider
Có áp dụng số lần giới hạn sử dụng hàng năm, lượng lợi tức chia thêm, thời gian chờ và điều lệ bảo hiểm sức khỏe. 2Chỉ bao gồm khám, cạo vôi răng và làm
sạch, fluoride và hai lần chụp x-quang nha khoa loại nhỏ. 3Vui lòng cho biết địa chỉ email để gửi phiếu tặng. 4Tư vấn bởi chuyên gia dinh dưỡng Bupa chỉ có
sẵn và được thực hiện bằng tiếng Anh. 5Có áp dụng thời gian chờ và điều lệ hợp đồng bảo hiểm và điều lệ của công ty bảo hiểm sức khỏe. 6Áp dụng mức
giới hạn cao hơn khi sử dụng nhà cung cấp kính Members First. 7Số tiền này tăng hàng năm lên đến tối đa sáu năm. 8 Các dịch vụ sau sẽ được bảo hiểm theo
1
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Budget
Extras 60

1

Có áp dụng thời gian chờ ban đầu 2 tháng đối với các dịch vụ phụ trội

Lợi tức chia thêm

Extras

Số lần sử dụng
hàng năm

Nhận lại
ít nhất 60%
tại Nhà cung cấp
Members First9

Choice
Extras 60

(Chọn bốn dịch vụ)
Nhận lại
ít nhất 60%
tại Nhà cung cấp
Members First9

2 tháng

Nha khoa quy mô

12 tháng

Kính

2 tháng

Vật lý trị liệu

2 tháng

Nắn khớp xương
và nắn xương

2 tháng

Liệu pháp tự nhiên8

2 tháng

Các dịch vụ khác

Lên đến
12 tháng

Top
Extras 75

Top
Extras 90

Nhận lại
ít nhất 60%
tại Nhà cung cấp
Members First9

Nhận lại
ít nhất 75%
tại Nhà cung cấp
Members First9

Nhận lại
ít nhất 90%
tại Nhà cung cấp
Members First9

Mức giới hạn hàng năm

Thời gian chờ

Nhà khoa
thông thường

Top
Extras 60

350 đô-la t
700 đô-la l

150 đô-la6 t
300 đô-la6 l
350 đô-la t
700 đô-la l
mức giới hạn
kết hợp
Mức giới hạn phụ
đối với Liệu pháp
tự nhiên:
100 đô-la t
200 đô-la l

700 đô-la7

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

500 đô-la7

1.000 đô-la

1.100 đô-la

1.200 đô-la

180 đô-la6

200 đô-la6

240 đô-la6

280 đô-la6

450 đô-la7

700 đô-la

800 đô-la

900 đô-la

350 đô-la 7 t
500 đô-la 7 l

500 đô-la t
1.000 đô-la l

600 đô-la t
1.200 đô-la l

700 đô-la t
1.400 đô-la l

500 đô-la7
Mức giới hạn phụ
đối với mát-xa:
100 đô-la
mỗi người

400 đô-la
Mức giới hạn phụ
đối với mát-xa:
150 đô-la t
300 đô-la l

500 đô-la
Mức giới hạn phụ
đối với mát-xa:
200 đô-la t
400 đô-la l

500 đô-la
Mức giới hạn phụ
đối với mát-xa:
200 đô-la t
400 đô-la l

Truy cập: bupa.com.au/oshc-info

Bảo hiểm cấp thấp

Bảo hiểm cấp cao

t Mỗi người l Mỗi hợp đồng bảo hiểm

Liệu pháp Tự nhiên; Mát-xa (xoa bóp trị liệu, cơ bắp trị liệu, xoa bóp trị liệu y học cổ truyền Trung Quốc), Châm cứu và thuốc bắc 9Đối với hầu hết các dịch vụ
tại một số các nhà cung cấp dịch vụ phụ trội Members First của chúng tôi, bao gồm nha khoa, vật lý trị liệu, nắn khớp xương, chăm sóc bàn chân và kính nhất
định (chăm sóc bàn chân không bao gồm trong Budget Extras 60). Có áp dụng mức giới hạn hàng năm, thời gian chờ, điều lệ bảo hiểm sức khỏe và hợp đồng
bảo hiểm. Không bao gồm chỉnh nha, chỉnh hình và điều trị tại bệnh viện. Một số lợi ích nhất định áp dụng tại các nhà cung cấp được công nhận khác.

7

Thêm cho các thành viên của chúng tôi
Chúng tôi tin rằng tất cả các thành viên đều xứng đáng được giúp đỡ và hỗ trợ để đạt được và duy trì
sức khỏe và an sinh khá hơn, từ các chương trình nhằm hỗ trợ bạn có sức khỏe tốt hơn cho đến các
hướng dẫn để tự chăm lo các vấn đề sức khỏe lâu dài của mình. Đó là một phần trong cam kết của
chúng tôi để giúp bạn có cuộc sống khỏe mạnh hơn, vui vẻ hơn.

Những cách bạn có thể
tiết kiệm
Các bệnh viện Members First

Đường dây hỗ trợ 24/24

myBupa

Đường dây Tư vấn Sinh viên 24/24 của
chúng tôi hướng dẫn và trợ giúp, bằng
180 ngôn ngữ, cho hàng loạt tình huống
khẩn cấp, bao gồm; Hỗ trợ y tế và tai nạn,
Thắc mắc về nhà cửa và tài sản, Thắc mắc
tổng quát về thuế và pháp lý, Vấn đề an
toàn cá nhân, ma túy hoặc rượu bia và
Tư vấn về chấn thương.

myBupa là khu vực thành viên tự phục vụ
của Bupa để giúp bạn quản lý Bảo hiểm
Sức khỏe Du học sinh của mình.
Ngoài ra, nếu bạn đăng ký với myBupa,
bạn sẽ được hưởng một loạt các giảm giá,
trải nghiệm, công cụ và thông tin dành riêng
để giúp bạn tận dụng nhiều hơn mỗi ngày.

Để sử dụng dịch vụ này, chỉ cần gọi
1300 884 235

Sau khi đăng ký, bạn sẽ có quyền truy cập
ngay lập tức và có thể thực hiện những
việc sau 24/7
• Nộp đơn xin bồi hoàn trực tuyến
• Cập nhật chi tiết liên hệ của bạn
• Yêu cầu gửi thẻ thành viên
• Gia hạn bảo hiểm của bạn
• Xem chi tiết về những gì bạn được bảo hiểm

Sử dụng các công cụ
sức khỏe & an sinh

• Xem những đơn xin bồi hoàn trong quá khứ

Chúng tôi tin rằng tất cả các thành viên đều
xứng đáng được giúp đỡ và hỗ trợ để đạt
được và duy trì sức khỏe và an sinh khá
hơn, từ các chương trình nhằm hỗ trợ bạn
có sức khỏe tốt hơn cho đến các hướng
dẫn để tự chăm lo các vấn đề sức khỏe
lâu dài của mình.
bupa.com.au/health

Bupa Plus
khoản thưởng & giảm giá

Sử dụng các bệnh viện Members First của
chúng tôi để giúp giảm hoặc loại hẳn chi phí
bệnh viện tự chi trả.

Khoản thưởng & giảm giá Bupa Plus: Vẫn
còn nhiều cách để có được giá trị hàng
ngày thông qua bảo hiểm sức khỏe của
bạn. Vì vậy, để cảm ơn các thành viên của
chúng tôi vì họ trung thành với chúng tôi,
bạn sẽ có quyền hưởng một loạt các các
giảm giá về sức khỏe, công cụ dành riêng
và nhiều thứ nữa thông qua Bupa Plus
bao gồm;

Bệnh viện Ngày Members First

• Giảm giá 10% lệ phí thành viên Fitness
First 3 và 12 tháng mới cộng với chương
trình thể lực miễn phí khi bạn gia nhập

Tìm bác sĩ cộng tác với Bupa

• Giảm giá 25% khi bạn mua vé xem phim
HOYTS trực tuyến
• Giảm 15% vé vào cửa Movie World,
Sea World, Wet ‘n’ Wild mua trực tuyến
và nhiều thứ khác nữa

Sử dụng Bệnh viện Members First của chúng
tôi để không phải tự chi trả chi phí bệnh viện
hoặc chi phí y tế. Bạn sẽ không phải trả gì
hết cho việc điều trị bởi bác sĩ chuyên khoa
tại Bệnh viện Members First. Không có tại
NT. Vẫn áp dụng bất kỳ khoản phí đầu tiên
khi nộp đơn (excess) liên quan đến bảo hiểm
của bạn.
Bác sĩ cộng tác với Bupa có thỏa thuận thanh
toán trực tiếp với Bupa để giúp giảm hoặc
loại hẳn các chi phí bạn tự chi trả.1
Truy cập bupa.com.au/find-a-doctor
để tìm bác sĩ.

Bupaplus.com.au

Vẫn chưa rõ nên bắt đầu
từ đâu? Hãy nói chuyện
với nhân viên thân thiện
của chúng tôi.
1800 888 942
bupa.com.au/students
Ghé thăm cửa hàng Bupa
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1

Nếu bác sĩ tính phí cao hơn lợi ích Bupa chi trả, có khi bạn phải tự chi trả một số tiền. Bupa không chi trả chi phí này.
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Những điều quan trọng bạn cần biết
về bảo hiểm sức khỏe của mình
Chuyển từ nhà cung cấp OSHC khác

Nếu chuyển từ nhà cung cấp OSHC khác sang Bupa,
bạn sẽ tiếp tục được bảo hiểm cho tất cả các lợi ích
mà bạn đã có theo bảo hiểm cũ của mình, miễn là
các dịch vụ này được cung cấp theo bảo hiểm mới
của bạn với chúng tôi và không có khoảng thời gian
dừng giữa OSHC trước của bạn và bảo hiểm Bupa
của bạn. Điều này được gọi là 'liên tục'.
Khi đổi công ty bảo hiểm sức khỏe, các lợi ích phụ trội
công ty cũ của bạn đã chi trả sẽ được tính vào mức
giới hạn hàng năm của bạn trong năm đầu tiên là
thành viên của chúng tôi. Bất kỳ lợi ích nào công ty
cũ của bạn đã chi trả cũng được tính vào mức tối
đa trọn đời.
Để biết thêm thông tin về việc đổi công ty bảo hiểm,
vui lòng tham khảo Tài liệu Hướng dẫn Thông tin
Quan trọng; bupa.com.au/oshc-info

Bảo hiểm những gì?

Được bảo hiểm đối với chi phí bệnh viện
Với bảo hiểm bệnh viện tư, bạn có thể chọn điều
trị theo diện bệnh nhân tư ở bệnh viện tư hoặc
bệnh viện công. Khi nhập viện, trong hầu hết
các trường hợp, bạn sẽ được bảo hiểm chi phí tại
bệnh viện khi được cung cấp như một phần trong
quá trình điều trị tại bệnh viện của bạn, bao gồm:
• Chỗ ở qua đêm hoặc ở trong ngày
• Phí phòng mổ, chăm sóc đặc biệt và
khu bệnh nhân sinh nở.
• Thuốc men được cung cấp đã được Chương trình
Trợ Giá Dược phẩm (PBS) chấp thuận cho vấn đề
sức khỏe sẽ được điều trị và được cung cấp như
một phần trong việc điều trị tại bệnh viện của bạn
• Vật lý trị liệu, chức năng trị liệu, âm ngữ trị liệu và
các dịch vụ y tế bổ trợ khác được cung cấp như
một phần của lần nhập viện điều trị nội trú
• Phẫu thuật ghép bộ phận giả cho đến mức lợi ích
được chấp thuận trong danh sách bộ phận giả
của Chính phủ.
• Phòng riêng nếu có sẵn và phù hợp về mặt
lâm sàng.1
Được bảo hiểm về chi phí y tế
Đây là các khoản phí mà bác sĩ, bác sĩ giải phẫu,
bác sĩ gây mê hoặc bác sĩ chuyên khoa khác tính
cho bất kỳ việc điều trị nào được thực hiện cho bạn
khi bạn nhập viện theo diện bệnh nhân nội trú.
Điều này bao gồm hầu hết các xét nghiệm chẩn
đoán bệnh nhân nội trú được Medicare công nhận
là cần thiết về mặt y tế (ví dụ như xét nghiệm,
x-quang). Chúng tôi chi trả cho bạn 100% Chương
trình Phúc lợi Medicare (MBS-Medicare Benefits
Schedule). Đây là số tiền do Chính phủ Úc ấn định
cho dịch vụ cụ thể cho cư dân Úc. Nếu bác sĩ hoặc
bác sĩ chuyên khoa của bạn tính phí cao hơn Phí
MBS, bạn sẽ phải trả 'khoản chênh lệch'.
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Có áp dụng các điều kiện. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

Những gì không được bảo hiểm?

Chi phí bệnh viện không được bảo hiểm
Các tình huống khi bạn có khả năng sẽ không được
bảo hiểm hoặc phải trả khoản chi phí tự chi trả lớn
bao gồm:
• Trong thời gian chờ.
• Khi bạn được điều trị tại bệnh viện không ký
thỏa thuận.
• Đối với phí cố định được tính bởi bệnh viện tính
phí cố định hoặc bệnh viện có dịch vụ tính phí
cố định.
• Khi bạn chưa được nhập viện và được điều trị
ngoại trú (ví dụ điều trị tại phòng cấp cứu,
thăm khám tiền sản ngoại trú với bác sĩ sản khoa
trước khi sinh con) bạn có thể không được
bảo hiểm.
Chi phí y tế không được bảo hiểm
Bạn sẽ không được bảo hiểm đối với:
• Các dịch vụ y tế cho các thủ thuật giải phẫu do
nha sĩ, chuyên viên chăm sóc bàn chân hoặc bất
kỳ bác sĩ hoặc dịch vụ nào khác thực hiện nhưng
không hội đủ điều kiện để được bồi hoàn thông
qua Medicare.
• Chi phí khám bệnh, chụp x-quang, tiêm chủng
hoặc chủng ngừa và các liệu pháp điều trị khác
cần thiết liên quan đến việc xin thị thực
nhập cảnh vào Úc hoặc thị thực thường trú
• Phẫu thuật thẩm mỹ.
Để biết thêm thông tin về những gì không được
bảo hiểm, vui lòng tham khảo Tài liệu Hướng dẫn
Thông tin Quan trọng bupa.com.au/oshc-info

Thời gian chờ

Thời gian chờ là khoảng thời gian bạn không được
bảo hiểm cho một dịch vụ cụ thể. Thời gian chờ bắt
đầu vào ngày bạn đến Úc hoặc ngày bạn bắt đầu là
thành viên, tùy ngày nào trễ hơn.
Nếu bạn được điều trị trong thời gian chờ, bạn sẽ
phải trả một phần hoặc toàn bộ chi phí bệnh viện
và chi phí y tế trừ khi việc điều trị được xếp vào
dạng Điều trị Cấp cứu.
Các khoảng thời gian chờ sau đây sẽ áp dụng cho
Bảo hiểm Sức khỏe Du học sinh Nước Ngoài.
Bảo hiểm bệnh viện

Thời gian chờ

Các vấn đề sức khỏe,
chứng tật hay bệnh tật có
tính chất tâm thần đã bị
sẵn từ trước

2 tháng

Tất cả các vấn đề sức
khỏe, hoặc bệnh tật khác
đã bị sẵn từ trước

12 tháng

Các vấn đề sức khỏe
liên quan đến thai sản

12 tháng

Bupa sẽ không áp dụng thời gian chờ 2 tháng
thường lệ đối với các vấn đề sức khỏe, và bệnh tật
có tính chất tâm thần đã bị sẵn từ trước cho đến
khi có thông báo mới đối với Bảo hiểm Sức khỏe
Du Học sinh Nước Ngoài.
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Các vấn đề sức khỏe đã bị sẵn từ trước

Các vấn đề sức khỏe đã bị sẵn từ trước là bất kỳ
vấn đề sức khỏe, hoặc bệnh tật nào mà bạn đã
có các dấu hiệu hoặc triệu chứng trong sáu tháng
trước khi bạn mua bảo hiểm hoặc nâng bảo hiểm
lên cấp độ cao hơn với chúng tôi. Không cần thiết
là bạn hoặc bác sĩ của bạn biết vấn đề sức khỏe
của bạn là gì hoặc vấn đề sức khỏe có đã được
chẩn đoán.
Nếu bạn biết mình không khỏe, hoặc có dấu hiệu
của vấn đề sức khỏe mà bác sĩ có lẽ sẽ nhận ra
(nếu bạn đi bác sĩ) trong sáu tháng trước khi mua
bảo hiểm hoặc nâng cấp độ bảo hiểm thì vấn đề
sức khỏe đó sẽ được xếp vào dạng đã bị sẵn
từ trước.
Một bác sĩ do chúng tôi chỉ định sẽ quyết định liệu
vấn đề sức khỏe của bạn là đã bị sẵn từ trước,
không phải bạn hay bác sĩ của bạn. Bác sĩ được
chỉ định phải xem xét ý kiến của bác sĩ điều trị của
bạn về các dấu hiệu và triệu chứng của vấn đề
sức khỏe của bạn, nhưng không buộc phải đồng ý
với họ.

12

Giảm số tiền bạn tự chi trả chi phí bệnh viện
Chương trình Khoản Chênh lệch Y tế Bupa
(Bupa Medical Gap Scheme)
Mục đích của Chương trình Khoản Chênh lệch Y tế
Bupa là để loại bỏ hoặc giảm chi phí bạn phải trả
khi được điều trị tại bệnh viện. Trong trường hợp
bác sĩ chọn sử dụng Chương trình này khi điều trị
cho bạn, họ đồng ý chỉ tính đến một mức phí tối
đa. Sau đó Bupa trả số tiền cao hơn nhiều so với
số tiền chúng tôi thông thường sẽ trả để giúp trang
trải chi phí bổ sung. Nếu bác sĩ sử dụng hình thức
không có khoản chênh lệch, Bupa sẽ trả tất cả các
khoản phí bổ sung, vì vậy bạn không phải trả gì hết
cho phí y tế của bác sĩ đó. Mặt khác, đối với mỗi
bác sĩ chọn sử dụng Chương trình Khoản Chênh
lệch Y tế, số tiền bạn sẽ trả nhiều nhất lên đến
500 đô-la cho chi phí y tế. Mỗi bác sĩ tham gia vào
việc điều trị của bạn có thể chọn sử dụng Chương
trình Khoản Chênh lệch Y tế để bạn nhập viện vào
Bệnh viện Công hoặc Bệnh viện Tư mà Bupa có
thỏa thuận.
Xem tại bupa.com.au/medicalgapscheme
để biết thêm.

Bảo hiểm Extras của bạn
1. Mạng lưới Members First

Bupa Members First là mạng lưới rộng lớn gồm các
chuyên gia chăm sóc sức khỏe cung cấp dịch vụ
nha khoa, kính, vật lý trị liệu, nắn khớp xương và
chăm sóc bàn chân. OSHC Extras chỉ có sẵn thông
qua mạng lưới này với lợi ích bảo hiểm 100% cho
một số các dịch vụ nhất định bao gồm (theo mức
giới hạn sử dụng hàng năm). Điều này có nghĩa là
bạn sẽ không phải tự trả thêm bất kỳ chi phí nào khi
bạn sử dụng nhà cung cấp thuộc Mạng lưới
Members First cho các dịch vụ này. OSHC Extras
không chi trả cho bất kỳ dịch vụ nào tại các nhà
cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe không thuộc
diện Bupa Members First.

2. Thời gian chờ đối với Extras

Khi bạn mua bảo hiểm lần đầu tiên hoặc nâng cấp
độ bảo hiểm sức khỏe, bạn phải chờ một khoảng
thời gian trước khi có thể xin bồi hoàn theo cấp độ
bảo hiểm mới của mình. Đây là điều phổ biến trong
toàn ngành bảo hiểm sức khỏe. Bạn không thể xin
bồi hoàn các dịch vụ bạn nhận được trong khoảng
thời gian này ở cấp độ bảo hiểm mới, ngay cả khi
bạn đợi để nộp đơn xin bồi hoàn sau khi khoảng
thời gian này chấm dứt. Có áp dụng thời gian chờ
ban đầu hai tháng đối với Bảo hiểm OSHC Extras.

3. ứng dụng myBupa

Tìm đường đi nước bước trong hệ thống bảo hiểm
y tế có khi không dễ dàng, vì vậy chúng tôi đã tạo
ra 'myBupa' –trung tâm trực tuyến giúp bạn sử
dụng bảo hiểm của mình dễ dàng hơn bao giờ hết.
Với thiết kế khéo léo và truy cập 24/7 trên máy tính
xách tay, máy vi tính để bàn và thiết bị di động, đây
là cách nhanh nhất để xin bồi hoàn và quản lý hợp
đồng bảo hiểm của bạn. Bạn có thể;
• Xin bồi hoàn trực tuyến.
• Lấy ước tính trực tuyến trước bạn được điều trị
• Kiểm tra mức giới hạn còn lại của bạn.
• Nhận tờ tường trình thuế của bạn; và
• Quản lý các khoản thanh toán và chi tiết
các khoản thanh toán của bạn.
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Ghi chú:
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Ghi chú:
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Bảo hiểm sức khỏe
Bupa đơn giản hóa
Không rõ về bất kỳ từ ngữ nào? Truy cập: bupa.com.au/glossary
Bạn có thể tìm được thông tin quan trọng khác mà bạn nên biết tại:
bupa.com.au/oshc-info
Truy cập bupa.com.au để xem các điều lệ Học sinh Nước Ngoài của chúng tôi

Để biết thêm thông tin
1800 888 942 (trong nước Úc)
+61 3 9937 4223 (ở ngoài Úc)
bupa.com.au/students
Ghé thăm cửa hàng Bupa

Bupa
PO Box 14639
Melbourne VIC 3001
Công ty TNHH Bupa HI
ABN 81 000 057 590
Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2019
10311-07-19

