
 

  
 
This document provides general information only. It does not cover all benefits offered by each policy or take into account all exclusions, conditions and limits that can impact on the extent of the benefit 
provided. Please read the combined Product Disclosure Statement (PDS) AND Policy Wording before acting upon anything on this document. Insurance is underwritten by QBE Insurance (Australia) 
Limited ABN 78 003 191 035 (AFSL 239545). 
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Compare the cover. 
It’s up to you to select the cover that suits  
your travel needs.  

 
 
 
 
 

Are you sure you qualify for the credit card travel insurance?  Yes  No 

Have you checked out how much of your travel arrangements have to be purchased on your credit card to qualify for cover?   Yes  No 

Are your accompanying child, children, stepchild or stepchildren, grandchild or grandchildren, nieces and nephews covered 
free of charge?  

 Yes  No 

Under the privacy act, an Agent is unable to pass on your personal information and travel details to a third party without your 
prior approval. This can make things difficult in an emergency situation, are you comfortable with this? 

 Yes  No 

Does the credit card travel insurance have a 24/7, worldwide medical and emergency assistance service?  Yes  No 

Can they arrange for payment guarantees direct to hospitals?   Yes  No 

Can they arrange for medical and non medical repatriation if required?   Yes  No 

Does the credit card travel insurance cover you for any of the amateur sports QBE cover? 
For example: Bungee jumping, white water rafting. 

 Yes  No 

Is there any cover if you or a member of your travelling party are made redundant from usual full time employment in Australia 
and you need to cancel? 

 Yes  No 

If your employer cancels the pre-arranged leave of you or a member of your travelling party who are in full time permanent 
employment is there any cover? 

 Yes  No 

Are your travel agents cancellation fees covered if you have to cancel your trip?  Yes  No 

Have you checked the individual item limits that apply to your laptop, camera, video, golf clubs, watches, jewellery or any other 
items? How does your credit card travel insurance compare to QBE travel insurance? 

 Yes  No 

Do you have an existing medical condition? If so, is it excluded? Can you apply for cover via the credit card travel insurance?  Yes  No 

Do you have a sick relative or business partner that can cause you to return home or delay your trip?  Yes  No 

Can you also apply for cover for the existing medical condition of a non travelling relative or business partner?  Yes  No 

Will they cover any deposits you have made on arrangements prior to your departure date if you are forced to cancel?   Yes  No 

Will your credit card travel insurance cover for trips within Australia?  Yes  No 

Does your credit card travel insurance exclude travel to certain countries?  Yes  No 

 
The Financial Ombudsman Service (FOS) recommends that “If you are relying on travel insurance that is part of your credit card benefits, it is crucial 
that before you book your travel you: 

• Obtain a copy of the policy wording from your bank or credit card provider 

• Read the policy wording carefully to ensure that it meets your personal needs or situation 

• Understand what you need to do to ensure that cover has been activated and is in place 

• Check to see whether existing medical conditions can be covered 

Ask the FOS for a copy of the “A guide to travel insurance” brochure for full details. 

It’s important to understand what you are covered for.  
Please obtain a copy of the terms and conditions to compare before making a decision. 



 

  
 
Tài liệu này chỉ cung cấp thông tin tổng quát. Không bao gồm tất cả các quyền lợi của từng đơn bảo hiểm hay tất cả các loại trừ, điều kiện và phạm vi có thể ảnh hưởng đến quyền lợi được cấp.   
Hãy đọc Bảng Mô Tả Chi Tiết Sản Phẩm (PDS) VÀ Đơn Bảo Hiểm trước khi làm theo bất cứ điều gì được ghi trong tài liệu này. Hợp đồng bảo hiểm được cấp bởi QBE Insurance (Australia) Limited  
ABN 78 003 191 035 (AFSL 239545). 
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So sánh phạm vi bảo hiểm. 
Bạn có thể tự chọn phạm vi bảo hiểm phù  
hợp với nhu cầu của bạn. 

 
 
 
 
 

Bạn có chắc bạn đáp ứng đủ điều kiện của loại thẻ tín dụng kèm bảo hiểm du lịch không?   Có  Không

Bạn có xem là phải thanh toán tới bao nhiêu cho chuyến du lịch bằng thẻ tín dụng để đủ điều kiện được bảo hiểm không?  Có  Không

Trẻ em đi kèm như con ruột, con ghẻ, cháu nội ngoại, cháu gái và cháu trai có được bảo hiểm miễn phí không?   Có  Không

Theo luật bảo mật, Đại lý Bảo hiểm không được tiết lộ thông tin cá nhân và chi tiết chuyến đi cho bên thứ ba trước khi nhận 
được sự đồng ý của bạn. Điều này có thể gây khó khăn trong một tình trạng khẩn cấp nào đó, bạn có an tâm với điều  
này không?  

 Có  Không

Thẻ tín dụng kèm bảo hiểm du lịch có dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp và y tế toàn cầu, 24/7 không?   Có  Không

Họ có thể thu xếp bảo đảm sự thanh toán trực tiếp cho các bệnh viện không?   Có  Không

Họ có thể thu xếp cho bạn hồi hương vì lý do y tế hay không y tế khi được yêu cầu không?   Có  Không

Thẻ tín dụng kèm bảo hiểm du lịch có bảo hiểm cho loại hình thể thao nghiệp dư nào như trong đơn bảo hiểm của QBE không? 

Ví dụ như: Nhảy Bungee, chèo bè trên sông nước.  
 Có  Không

Bạn có được bảo hiểm trong trường hợp bạn hoặc người đồng hành với bạn bị sa thải khỏi việc làm toàn thời gian ở Úc và vì 
vậy bạn cần phải hủy chuyến đi không?  

 Có  Không

Bạn có được bảo hiểm trong trường hợp chủ nhân nơi bạn hay một người đồng hành làm việc toàn thời hủy các ngày phép đã 
định trước của bạn hoặc người đó không?  

 Có  Không

Chi phí hủy chuyến của đại lý du lịch có bảo đảm được hoàn lại nếu bạn phải hủy chuyến đi không?   Có  Không

Bạn có xem lại cho chắc giới hạn bồi hoàn là bao nhiêu cho đồ vật cá nhân như máy tính xách tay, máy chụp hình, máy quay 
phim, băng đĩa, gậy chơi gôn, đồng hồ, trang sức hay bất cứ vật dụng nào khác không? So sánh giữa sự bảo hiểm du lịch qua 
thẻ tín dụng với bảo hiềm du lịch của QBE bạn có thấy gì khác biệt không?  

 Có  Không

Bạn đã có bệnh trước khi được bảo hiểm không? Nếu có, nó có bị loại trừ không? Bạn có được xin bảo hiểm bệnh có từ trước 
với thẻ tín dụng kèm bảo hiểm du lịch không?  

 Có  Không

Bạn có người thân hoặc đối tác kinh doanh bị bệnh có thể khiến bạn quay về hay hoãn chuyến đi không?   Có  Không

Bạn có thể đồng thời mua bảo hiểm cho bệnh có sẵn cho người thân hoặc đối tác kinh doanh không cùng đi du lịch với  
bạn không?  

 Có  Không

Họ có bảo hiểm cho bất kỳ khoản đặt cọc mà bạn đã ứng trước cho chuyến đi trong trường hợp bạn buộc phải hủy chuyến di 
trước ngày khởi hành hay không?  

 Có  Không

Thẻ tín dụng kèm bảo hiểm du lịch của bạn có bảo hiểm cho các chuyến đi trong phạm vi nước Úc không?   Có  Không

Thẻ tín dụng kèm bảo hiểm du lịch của bạn có loại trừ việc đi đến một số quốc gia cụ thể nào không?   Có  Không

 

Sở Thanh Tra Tài Chính (FOS) khuyến cáo rằng “Nếu bạn xem bảo hiểm du lịch là một trong những quyền lợi từ thẻ tín dụng của bạn, trước khi đặt vé 
cho chuyến đi bạn phải: 

 Có được bản sao của chính sách bảo hiểm từ ngân hàng hoặc nơi cấp thẻ tín dụng. 

 Đọc kỹ chính sách này để biết chắc là chính sách bảo hiểm đó đáp ứng đúng nhu cầu hay hoàn cảnh cá nhân của bạn. 

 Biết bạn cần phải làm gì để chắc rằng bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực và được sử dụng rồi. 

 Kiểm tra lại xem liệu các bệnh có sẵn có được bảo hiểm hay không. 

Xin FOS cấp một bản sao của tài liệu “Hướng dẫn về bảo hiểm du lịch” để biết thêm đầy đủ chi tiết hơn. 

Điều quan trọng bạn phải biết bạn được bảo hiểm cho cái gì. Hãy xin một bản sao về các điều khoản 
và điều kiện và so sánh trước khi đưa ra quyết định. 




