
® Pacific Blue Cross, the registered trade-name of PBC Health Benefits Society, is an independent licensee of the Canadian Association of Blue Cross Plans. 

Pacific Blue Cross 
B�o Hi�m S�c Kh�e B� Túc 
B�o Hi�m Nha Khoa 
B�o Hi�m Y T� C�p C�u



® Pacific Blue Cross, the registered trade-name of PBC Health Benefits Society, is an independent licensee of the Canadian Association of Blue Cross Plans. 

B�o hi�m Ch�m Sóc S�c Kh�e B� Túc là gì? 
Các ch��ng trình ch�m sóc s�c kh�e c�a chính quy�n t�nh bang chúng ta, MSP và PharmaCare, 
ch� b�o hi�m các nhu c�u y t� c� b�n nh� ��n bác s� ho�c ch�m sóc c�p c�u trong b�nh vi�n. B�o
hi�m s�c kh�e b� túc bao g�m các d�ch v� y khoa và ti�p li�u nào KHÔNG ���c các ch��ng
trình ch�m sóc s�c kh�e c�a t�nh bang �ài th�.

T�i sao tôi nên có b�o hi�m Ch�m Sóc S�c Kh�e B� Túc? 
Cá nhân và gia �ình nên có thêm b�o hi�m ch�m sóc s�c kh�e b� túc cho các ch��ng trình c�a
chính quy�n t�nh bang. Pacific Blue Cross �áp �ng nhu c�u này b�ng cách cung c�p b�o hi�m s�c
kh�e b� túc v� thu�c theo toa, ch�m sóc s�c kh�e chuyên khoa, ch�m sóc th� l�c, nha khoa và 
nhi�u lo�i khác. 

Khi nào thì tôi nên ngh� v� s�n ph�m này? 
Th�i �i�m lý t��ng nh�t �� mua b�o hi�m ch�m sóc s�c kh�e b� túc là khi quý v� và/ho�c gia 
�ình quý v� �ang kh�e m�nh. Vì h�u h�t b�o hi�m s�c kh�e b� túc ��u lo�i tr� các b�nh tr�ng nào 
quý v� có th� �ang b�, nên quý v� c�n mua b�o hi�m tr��c khi x�y ra b�t c� tai n�n ho�c b�nh tình 
nào trong t��ng lai. 

Ai h�i �� �i�u ki�n mua b�o hi�m này? 
Các Ch��ng Trình Cá Nhân c�a chúng tôi dành cho t�t c� c� dân t�i British Columbia và Yukon 
mi�n là quý v� �ã có Medical Services Plan of BC ho�c Health Care Insurance Plan of the Yukon. 
B�o hi�m c�ng ���c bán cho nh�ng ng��i �ang ch� b�o hi�m c�a t�nh bang b�t ��u.

Ng��i mua b�o hi�m ph�i �� ít nh�t là 19 tu�i. N�u d��i 19 tu�i mà mu�n mua m�t trong nh�ng
ch��ng trình b�o hi�m c�a chúng tôi thì ph�i ch� ��nh m�t ng��i l�n làm ng��i mua b�o hi�m. 

Làm th� nào �� tôi tìm thêm chi ti�t v� b�o hi�m s�c kh�e b� túc và tìm � �âu? 
Pacific Blue Cross có b�o hi�m s�c kh�e, nha khoa và y t� c�p c�u khi du hành. Hãy liên l�c v�i
Pacific Blue Cross �� h�i Nhân Viên D�ch V� c�a chúng tôi �� bi�t thêm chi ti�t.

Ban Mãi V� và Y�m Tr� (Individual Plans Sales and Support) 
�i�n Tho�i: 604 419-2200 
Fax: 604 419-2199 
Email: inhealth@pac.bluecross.ca 

S� �i�n Tho�i Mi�n Phí Ngoài Vùng Greater Vancouver: 
1 800 USE-BLUE (1 800 873-2583) 

��a Ch� G�i Th�:
Pacific Blue Cross 
Individual Plans 
PO Box 7000 
Vancouver BC   V6B 4E1 


