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Kế hoạch Bảo hiểm dành cho Sinh viên du học tại New Zealand của Uni-Care

XIN VUI LÒNG LƯU Ý: Tất cả các giới hạn được thể hiện bằng đồng đô la New Zealand. Các giới hạn phụ, điều khoản, điều kiện và chi phí phụ trội có thể áp dụng. Xin vui lòng tham khảo trang web của 
Uni-Care hay chi tiết cụ thể trong khế ước bảo hiểm dành cho sinh viên du học ở New Zealand để biết về đánh giá của nib về sức mạnh tài chính và đầy đủ các điều kiện và điều khoản.

Kế hoạch Bảo hiểm dành cho Sinh viên du học tại New Zealand được thiết kế để bảo vệ bạn  
ngay từ khi bạn bắt đầu rời khỏi quê hương đi du học cho đến khi bạn quay về quê hương

Uni-Care đã cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho các du khách tới thăm 
New Zealand trong vòng hơn 20 năm qua. Điều này đã khiến cho 
công ty chúng tôi trở thành nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm có kinh 
nghiệm dày dặn nhất cho các sinh viên quốc tế và các du khách tới 
thăm New Zealand .

Kế hoạch Bảo hiểm dành cho Sinh viên đang du học ở New Zealand 
Kế hoạch Bảo hiểm dành cho Sinh viên đang học ở New Zealand được 
thiết kế để bảo hiểm cho những sự cố bất trắc xảy ra khi ở xa nhà.
Các giới hạn bảo hiểm được nêu chi tiết trong Biểu Phúc Lợi.
Được thiết kế để giúp bạn chống lại những rủi ro xảy ra khi đi du lịch và 
sinh sống ở nước ngoài, Kế hoạch Bảo hiểm dành cho Sinh viên cũng 
bao gồm bảo hiểm cho các chuyến về thăm quê hương cũng như các 
chuyến đi du lịch sang Úc và xuống Đảo Nam Thái Bình Dương.
Thêm nữa, bạn cũng có thể nâng cấp Kế hoạch Bảo hiểm Sinh viên của 
mình để bảo hiểm cho các chuyến đi du lịch tới các quốc gia khác.

Việc mua bảo hiểm là yêu cầu bắt buộc đối với Sinh viên Quốc tế
Tất cả các sinh viên quốc tế được yêu cầu phải mua bảo hiểm sức khỏe 
và du lịch trong khi du học tại New Zealand, vậy cho nên các bạn sẽ 
luôn được an toàn và đảm bảo khi mua bảo hiểm của Uni-Care.
Kế hoạch Bảo hiểm dành cho Sinh viên vượt qua các yêu cầu bảo hiểm 
của Quy tắc Thực hành việc Chăm sócMục vụ cho Sinh viên Quốc tế 
của Bộ Giáo dục New Zealand Năm 2016 và khi xem xét việc bạn ký hợp 
đồng bảo hiểm cho khoảng thời gian bạn sinh sống và học tập ở New 
Zealand, Khế ước Bảo hiểm Sinh viên của bạn sẽ đảm bảo cho bạn đáp 
ứng được các yêu cầu đề ra cho nhu cầu bảo hiểm của Thị thực Sinh 
viên của Sở Di trú New Zealand.

Những vấn đề về sức khỏe hiện tại mà có từ trước đến nay
Những vấn đề về sức khỏe hiện tại mà có từ trước đến nay sẽ không 
được tự động bảo hiểm một cách vô điều kiện. Trong một số trường 
hợp thì việc bảo hiểm có thể được thu xếp.

Biểu Phúc Lợi

Uni-Care 
Kế hoạch Bảo hiểm dành cho Sinh viên du học ở 
New Zealand

Dành cho mỗi 
người được bảo 
hiểm:

Phần 1 Các Chi phí Y tế và Chi phí Liên quan (bao gồm Sơ 
tán, Hồi hương và Hủy bỏ)

Không giới hạn

Phần 2 Hành lý & Vật dụng Cá nhân $15.000
Phần 3 Lỡ các chuyến vận chuyển kết nối $25.000
Phần 4 Sự chết hay Thương tật do Tai nạn Thương tích $50.000
Phần 5 Trách nhiệm pháp lý Cá nhân $2.500.000
Phần 6 Sự Bắt cóc & Tiền chuộc $250.000
Phần 7 Sự trả chi phí thuê xe vượt mức $5.000

Một số giới hạn áp dụng cho Phần 1 và 2

Phần 1 Các Chi phí Y tế và Chi phí Liên quan
• Điều trị Y tế Thay thế (hàng năm) $500
• Bảo hiểm Kính mắt hàng năm (chỉ áp dụng cho các 

hợp đồng bảo hiểm từ 6 tháng trở lên)
$300

• Điều trị Bệnh Tâm thần & Tư vấn (bao gồm việc bảo 
hiểm cho các hành động tự tử)

$20.000

• Các chi phí y tế để có thể tạm thời trở về quê hương $200.000
• Tiếp tục điều trị sau khi trở về quê hương (sau khi đã 

vĩnh viễn trở về quê hương)
$20.000

• Mất tiền gửi (bao gồm cả các lệ phí không được hoàn 
lại bởi nhà cung cấp dịch vụ giáo dục)

$100.000

• Hồi hương do Ma túy/Rượu bia $10.000
• Trục xuất $30.000
• Những người thân đi kèm (bao gồm bảo hiểm khi 

mang thai, tự tử & lạm dụng thuốc/rượu)
$100.000

• Tiền tiêu cá nhân khi nằm trong bệnh viện  
($100 một ngày)

$10.000

• Chi phí Tang lễ (bao gồm tiền bảo hiểm khi mang thai, 
tự tử & lạm dụng thuốc/rượu)

$100.000

• Bị cảnh sát bắt nhầm $10.000
• Tiền bảo hiểm khi bị không tặc ($100 một ngày) $10.000
• Chi phí trả lại xe thuê khẩn cấp $1.000
• Chậm trễ chuyến đi $10.000
• Tìm kiếm & Giải cứu $10.000

Phần 2 Hành lý & Vật dụng Cá nhân
• Sự bị tước hành lý $1.000
• Người khác sử dụng trái phép các giấy thông hành 

của bạn
$5.000

• Bị mất hay bị trộm tiền $1.000
• Giá trị tối đa của từng vật dụng cá nhân (trừ khi đã 

được chỉ định rõ và đã trả thêm bảo hiểm)
$2.500

• Thiệt hại do hỏa hoạn $12.000

Nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho sinh viên quốc tế hàng 
đầu ở New Zealand

Uni-Care là đối tác làm việc với những Nhà cung cấp dịch vụ giáo dục và 
các Đại lý giáo dục quốc tế để đảm bảo rằng các sinh viên du học được 
bảo hiểm từ lúc họ rời quê hương đi du học cho đến khi họ quay về quê 
hương. Uni-Care điều hành hẳn một văn phòng dành riêng để  đảm bảo 
đáp ứng kịp thời các yêu cầu bảo hiểm của các sinh viên quốc tế và gia 
đình của họ.

Gói Kế hoạch Bảo hiểm dành cho Sinh viên đang học tại NZ 
được phát hành/bảo hiểm bởi nib nz limted (“nib”) – đơn vị 
cung cấp bảo hiểm du lịch uy tín của chúng tôi với đội ngũ 
hỗ trợ khẩn cấp 24/7. 

Những thông tin liên lạc khi yêu cầu bảo hiểm và hỗ  
trợ khẩn cấp:
Số điện thoại miễn phí trong New Zealand: 
0800 864 227 (0800 UNICARE)
Số điện thoại miễn phí trong Úc: 
1800 864 227 (1800 UNICARE)
Các quốc gia khác: +64 4 381 8166 (cuộc gọi thu thập)

Địa chỉ email khi yêu cầu bảo hiểm: claims@crombie.co.nz
Địa chỉ email yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp ngoài giờ hành chính:  
EmergencyAssistance@nib.com.au 

Những thông tin liên lạc của văn phòng bảo hiểm:
Số điện thoại gọi miễn phí: 0800 UNICARE (0800 864 227)
Điện thoại: +64 9 362 4039
Địa chỉ email: insure@uni-care.org
Trang web: www.uni-care.org

Công ty bảo hiểm du lịch quốc tế Uni-Care 
Công ty trách nhiệm hữu hạn Crombie Lockwood (NZ)


