اگر مهلت تخفیف پوشش بیمۀ بهداشتی متام عمرم
را از دست بدهم چه می شود؟

اگر تخفیف بیمه پوشش متام عمر خود را از دست بدهید و بعد بخواهید
برای پوشش بیمارستان خود را بیمه کنید ،برای هر سال که از  30ساله
شدن شما گذشته باشد باید یک اضافه حق بیمه  )LHC( % 2بپردازید.
اگر بیمۀ پوشش بیمارستان را برای مدت  10سال متوالی داشته باشید،
دیگر هیچگاه امتیاز معافیت از اضافه پرداخت حق بیمه  LHCرا به خاطر
سن خود از دست نخواهید داد .ولی اگر شما بیمه خود را باطل کنید و
بعد ها دوباره بخواهید بیمۀ پوشش بیمارستان را برقرار سازید باز هم
ممکن است ملزم به پرداخت اضافه حق بیمه مربوط به سن بشوید.
برای پوشش بعضی از تفاوت ها ،اگر شما بیمه خصوصی بهداشتی
خود را از یک شرکت بیمه به شرکت دیگری منتقل می کنید ،می توانید
برای متام عمر مدت حد اکثر  1094روز (یا یک روز کمتر از  3سال) بیمه
نباشید بدون اینکه معافیت از  LHCخود را از دست بدهید .اگر شما برای
مدت  1095روز وقفه در بیمه خود داشته باشید ،موظف به پرداخت
 LHC % 2خواهید بود .برای هر  365روز بعد از این دوران به حق بیمه
شما  % 2افزوده می شود .اگر به شرکت بیمه خود خبر می دهید
که می خواهید برای مدت کوتاهی بیمۀ خود را به حال تعلیق درآورید،
و شرکت بیمۀ شما این را قبول می کند بر تخفیف  LHCشما اثری
نخواهد گذاشت (اینطور قلمداد می شود که شما همچنان بیمه خود را
حفظ کرده اید).

آیا شرایط استثنائی هم وجود دارد؟

FARSI

اگر شما یک شهروند یا مقیم دائم استرالیا باشید و در موعد مهلت
 LHCخود در خارج از استرالیا به سر برید (مثال پس از  1ژوئیه از آخرین
سالروز  31سالگی خودتان) ،در این صورت اگر وقتی که به استرالیا باز می
گردید پیش از فرا رسیدن اولین سال روز بازگشت دوباره به استرالیا ،خود
را بیمه کنید دیگر تخفیف  LHCخود را از دست منی دهید .شما ممکن
است تا یک دورۀ  90روزه در استرالیا باشید و دوباره به خارج مراجعت
کنید و در این دوره فرض کنند که انگار شما در متام مدت در خارج از
استرالیا بوده اید.

برای هنگامی که در جزیره نورفولک  Norfolk Islandباشید هم فرض
بر این است که شما در خارج از استرالیا بوده اید و این ممکن است عواقب
متفاوتی داشته باشد بسته به اینکه شما در چه مدت ساکن جزیره
نورفولک بوده اید.
اگر شما در نیرو های دفاعی استرالیا خدمت می کنید ،خدمات بهداشتی
شما را وزارت دفاع تأمین می کند ،بنا بر این فرض بر این خواهد بود که
شما پوشش بیمه بیمارستان دارید .اگر پس از  31سالگی نیروهای دفاعی
 ADFرا ترک کنید ،در این صورت این مدت به حساب مدتی می آید که
شما می توانید بدون پوشش بیمۀ بیمارستان باشید (یعنی  1094روز را
مجاز هستید در همۀ عمر خود بدون پوشش بیمه خصوصی بهداشتی
باشید) .بنا بر این می توانید پس از یکسال خود را بیمه کنید و بازهم
از حد پایۀ حق بیمه برخوردار باشید .اگر پیش از  1ژوئیه خدمت ارتش را
ترک کنید و  31ساله نشده باشید در آن صورت روال عادی در مورد شما
مصداق خواهد داشت.
اگر از وزارت بازنشستگان نیروهای دفاعی  Veterans’ Affairsکارت
طالئی داشته باشید ،فرض بر این است که شما پوشش بیمه بیمارستان
دارید .اگر از ژوئیه  1999هر وقت صاحب کارت طالئی بوده باشید ،و وزارت
بازنشستگان نیروهای دفاعی  VAاین کارت را لغو کرده باشد ،شما می
توانید برای متام دورانی که کارت طالئی را داشته اید به عنوان زمانی که
پوشش بیمارستان داشته اید به حساب آورید.
اگر شما پیش از  1934یا در این سال متولد شده اید ،شما از  LHCمعاف
خواهید بود .شما می توانید هر وقت بخواهید خود را بیمه کنید و بیش
از حد پایه حق بیمه را نخواهید پرداخت.

برای آگاهی بیشتر پیرامون پوشش بیمۀ بهداشتی
متام عمر باید کجا مراجعه کنم؟
یک تارمنای دولتی وجود دارد که در آن اطالعات در باره بیمه خصوصی
بهداشتی و پوشش بهداشتی متام عمر درج شده است .نشانی این
تارمنا  www.PrivateHealth.gov.auاست .به جای آن می توانید
با شماره تلفن رایگان  1800 020 103از وزارت بهداشت و ساملندی
 Department of Health and Ageingکسب اطالع کنید.

آنچه باید پیرامون پوشش
بهداشتی متام عمر بدانید

مثال

»نیامی ( )Naomiدر تاریخ  1مارس  2008به سن  31سالگی می
رسد .او در  21آوریل  2008یک پوشش بیمارستان برای فرد مجرد
می گیرد (که پیش از اول ژوئیه پس از  31سالگی او است) .حق بیمه
سالیانه او  1000دالر در سال می شود .اگر او بیمه کردن خود را به
اوت  2008موکول کند( ،که پس از 1ژوئیه بعد از  31سالگی است)
او باید  % 2اضافه حق بیمه بپردازد ( که حق بیمۀ او  1020دالر در
سال می شود) .اگر نیامی تا اکتبر  2013صبر کند که  36ساله
شود ،و همین نوع پوشش بیمه بیمارستان را بگیرد ،او باید % 12
بیشتر حق بیمه بپردازد .این به معنی  120دالر اضافه پرداخت حق
بیمه خواهد بود .این اضافه پرداخت حق بیمه موسوم به  LHCو به
مدت  10سال پوشش بیمه بهداشتی مستمر ادامه خواهد داشت.
بنا بر این در این مدت او اضافه پرداختی معادل  1200دالر خواهد
داشت.

پوشش بیمۀ بهداشتی مادام العمر چیست؟
پوشش مادام العمر بیمه بهداشتی شامل افزایش حق بیمه ای است
(که بدان افزایش  LHCمی گویند) که وقتی که بیمه بهداشتی
خصوصی شما بیمارستان را هم پوشش می دهد ا ِعمال می شود .هدف
از آن تشویق افراد برای گرفنت بیمۀ خصوصی بهداشتی با پوشش هزینه
بیمارستان در سال های اولیه عمر و حفظ پوشش این بیمه می باشد.
اگر شما در سال های اولیه زندگی پوشش بیمۀ بیمارستان را بگیرید ،و
آن را حفظ کنید ،در قیاس با کسی که در سنین باال بیمه بهداشتی با
پوشش بیمارستان میگیرد حق بیمه کمتری می پردازید.
اگر منی خواهید که این اضافه پرداخت حق بیمه  LHCرا بدهید ،باید
وقتی بیمه با پوشش بیمارستان را بگیرید که موعد افزایش  LHCسر
نرسیده باشد .برای شما این موعد تاریخ  1ژوئیه بعد از  31سالگی شما
خواهد بود؛ یا در مورد مهاجرین به شرطی که در ظرف مدت  12ماه از
تاریخ ثبت نام در مدیکر این کار اجنام شود.
افزایش حق بیمه  LHCتنها در مورد پوشش بیمارستان به کار می رود.
این اضافه هزینه در مورد بیمه درمان های عمومی (که بدان پوشش فرعی
 ancillaryیا اضافات  extrasمی گویند) کاربرد ندارد.

آیا  31ساله می شوید؟

اگر شما پیش از  1ژوئیه در زادروز  31سالگی بیمه با پوشش بیمارستان را
بگیرید از پرداخت اضافه حق بیمه موسوم به  LHCدوری می کنید.
اگر بیمه با پوشش بیمارستان را بعد از این تاریخ بگیرید ،در اینصورت برای
هرسال بعد از سن  30سالگی ،سالی  % 2به حق بیمه شما افزوده می
شود .مثال اگر در سن  40سالگی پوشش بیمارستان بگیرید ،برای حق
بیمه پوشش بیمارستان مبلغ  % 20بیشتر می پردازید .اگر صبر کنید تا
 50ساله شوید در اینصورت این افزایش  % 40خواهد شد .این قرار تاحد
اکثر  % 70افزایش حق بیمه ادامه می یابد.

»مت ( 55 )Mattسال دارد .او یک پوشش عمومی بیمه بهداشتی
خصوصی دارد تا کمک هزینه ای برای عینک و درمان دندان باشد ولی
پوشش بیمارستان ندارد .اگر او بخواهد پوشش بیمارستان هم بگیرد،
باید اضافه پرداختی معادل  % 50برای حق بیمه خود بپردازد .اگر او
همان پوشش بیمه شخص مجرد را که نیامی گرفت بخواهد بگیرد
حق بیمه او به جای  1000دالر در سال مبلغ  1500دالر خواهد بود.
در یک دوره  10ساله او  5000دالر اضافه پرداخت حق بیمه خواهد
داشت.

مهاجرین تازه وارد
اگر شما تازه به استرالیا مهاجرت کرده اید و از آستانه ( LHCیعنی
 1ژوئیه بعد از  31سالگی) گذشته اید در این صورت شرایط خاصی در
مورد شما اعمال می شود.
به عنوان مهاجر تازه ،اگر شما در ظرف مدت  12ماه از تاریخ درخواست
برای کارت مدیکر اقدام به گرفنت بیمه پوشش بیمارستان بنمائید ،در این
صورت  LHCکه  % 2اضافه حق بیمه برای هر سال که بیشتر از 30
سال باشید ،شامل حال شما نخواهد شد.
به عنوان مهاجر خوب است که تا یکسال از درخواست کارت مدیکر
پوشش بیمارستان بگیرید .اگر شما صبر کنید و پس از این مهلت
پوشش بیمارستان بگیرید در این صورت شما حق بیمه بیشتری پرداخت
خواهید کرد چون شامل اضافه پرداخت  LHCهم خواهد بود .و بدین
ترتیب هرچه سن شما باالتر باشد گرفنت بیمه برای شما گران تر خواهد
بود.

مثال

»هان ( 35 )Hanhساله است و در تاریخ  1مارس  2008به استرالیا
مهاجرت کرده است .او ویزای اقامت دائم استرالیا را دارد و بنابر این
مشمول دریافت کارت مدیکر است .اگر پیش از تاریخ  1آوریل 2009
بیمه بهداشتی خصوصی بگیرد ،به او اضافه پرداخت  LHCتعلق
نخواهد گرفت .ولی اگر او این کار را تا تاریخ  1آوریل ( 2009یکسال
پس از تاریخ دریافت کارت مدیکر) به تعویق اندازد ،در این صورت LHC
بر مبنای سن خود خواهد پرداخت ( % 2در سال بر مبنای هر سال
که در موقع گرفنت پوشش بیمارستان از  30سال بیشتر سن داشته
باشد) .تاریخ مهم تاریخی است که اداره مدیکر استرالیا درخواست
او را برای گرفنت کارت مدیکر دریافت کرده است .وضعیت ویزای هان
اهمیتی ندارد.

»جاویر ( 35 )Javierساله است و در تاریخ  1مارس  2008به استرالیا
مهاجرت کرده است .او دارای ویزای موقت بوده و واجد شرایط برای
دریافت کارت مدیکر نیست .در  1مه  2010او به عنوان متقاضی
اقامت دائم شناخته شده و بنا بر این واجد شرایط دریافت کارت
مدیکر می شود .او در تاریخ  1ژوئن  2010تقاضای کارت مدیکر می
کند .اگر پیش از  1ژوئن  2011درخواست پوشش بیمارستان کند ،به
او اضافه پرداخت  LHCتعلق نخواهد گرفت .اما اگر او این کار را به
بعد از  1ژوئن  2011موکول کند ،در این صورت اضافه حق بیمه LHC
بر مبنای سن خود خواهد پرداخت .تاریخ مهم تاریخی است که اداره
مدیکر استرالیا درخواست او را برای گرفنت کارت مدیکر می پذیرد.
وضعیت ویزای جاویر اهمیتی ندارد.
»ایالنگو ( 25 )Ilangoساله است و به استرالیا مهاجرت کرده است.
اضافه پرداختی  LHCتا  1ژوئیه بعد از  31سالگی به افراد تعلق منی
گیرد .او چندین سال تا  1ژوئیه پس از  31سالگی خود مهلت دارد تا
بدون اضافه پرداخت  ،LHCپوشش بیمه بیمارستان بگیرد.

