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Phí bảo hiểm
$0 mỗi tháng

Khoản khấu trừ
Không có khoản khấu trừ

Trách nhiệm số tiền tự trả tối đa  
Giới hạn $990 mỗi năm cho chi phí y tế

Bảo hiểm chi phí nội trú*
$0 mỗi ngày, không giới hạn số ngày

Bảo hiểm chi phí ngoại trú*
$0 (Tham khảo bằng chứng bảo hiểm để biết thêm chi tiết)

Thăm khám Bác sĩ*
Thăm khám Bác sĩ chăm sóc chính: $0 | Thăm khám Bác sĩ chuyên khoa: $0
Dịch vụ chăm sóc sức khỏe trực tuyến: $0

Chăm sóc phòng ngừa*
$0

Chăm sóc khẩn cấp
$50 ($0 nếu nhập viện trong vòng 24 giờ)

Dịch vụ cần thiết khẩn cấp
$0
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Các dịch vụ có dấu* có thể cần có sự ủy quyền trước hoặc giấy giới thiệu từ bác sĩ của quý vị.

Dịch vụ chẩn đoán/Xét nghiệm/Hình ảnh*
X-quang chẩn đoán (ví dụ: MRI): $0  |  Dịch vụ xét nghiệm: $0
Các xét nghiệm và thủ thuật chẩn đoán: $0  |  X-quang: $0

Dịch vụ Thính giác*

Dịch vụ Nha khoa*

Dịch vụ Thị lực*
Kiểm tra thị lực định kỳ: $0 mỗi năm một lần
Trợ cấp kính mắt: lên tới $300 mỗi năm

Dịch vụ sức khỏe tâm thần*
$5 mỗi lần khám ngoại trú

Cơ sở điều dưỡng chuyên môn*
$0 với 1-20 ngày, $75/ngày từ ngày 21 đến ngày thứ 65, $0 cho ngày 
66-100 (lên đến 100 ngày cho mỗi giai đoạn quyền lợi)

Trị liệu Vật lý*
$0

Xe cứu thương*
Mặt đất: $40 mỗi chuyến đi một chiều
Hàng không: 20% cho mỗi chuyến đi một chiều

Phương tiện đi lại*
$0 cho các chuyến đi khứ hồi không giới hạn mỗi năm 
(giới hạn 50 dặm cho mỗi chuyến đi)

CENTRAL HEALTH MEDICARE PLAN (001)

Các dịch vụ có dấu* có thể cần có sự ủy quyền trước hoặc giấy giới thiệu từ bác sĩ của quý vị.
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Kiểm tra thính giác định kỳ miễn phí và trợ cấp trợ thính lên đến $2,000 mỗi 
năm thông qua NationsHearing 

Bảo hiểm nha khoa toàn diện bao gồm răng giả và cấy ghép (CỘNG $0 khám răng, 
làm sạch và chụp X-quang) thông qua DeltaCare® USA 



Thuốc Medicare Phần B*
20%

Trung tâm phẫu thuật cấp cứu*
$0

Vật tư dành cho người tiểu đường*

Thiết bị y tế lâu bền (DME)*
0% - 20% 
0% với các vật tư DME gồm gậy, nạng, xe tập đi, đồ gá lắp, và ghế tiểu tiện

Phòng tập thể dục
Hoàn tiền lên tới $50 mỗi tháng cho các chi phí đủ điều kiện

Châm cứu*
$0 cho tối đa 24 lần điều trị mỗi năm

Thuốc không kê đơn (OTC)

Viagra®/sildenafil
$75 cung cấp 30 ngày (6 viên) Viagra®

$0 cung cấp 30 ngày (6 viên) sildenafil (thuốc gốc)

Bảo hiểm trên toàn thế giới
Hoàn trả tới $100,000 cho các chi phí đủ điều kiện 
(chỉ dành cho các dịch vụ cần khẩn cấp hoặc dịch vụ cần gấp)

Lợi ích giao hàng tạp hóa* 
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Máy đo đường huyết, que thử, lưỡi trích: $0 thông qua đặt hàng qua thư Sử dụng 
hạn chế GLUCOCARD Shine hoặc GLUCOCARD Expression 

Trợ cấp lên đến $125 ba tháng một lần thông qua danh mục đặt hàng qua thư của 
chúng tôi (lợi ích không thể giữ cho quý tới) 

Các thành viên có đủ điều kiện có thể yêu cầu một hộp sản phẩm tươi giao hàng tận 
nhà mỗi tháng. Liên hệ với Dịch vụ Thành viên để biết thêm thông tin.  



CENTRAL HEALTH MEDICARE PLAN (001)

Thuốc kê đơn Phần D Central Health Medicare Plan (001)

Giai đoạn khấu trừ Không có khoản khấu trừ

Giai đoạn bảo hiểm ban đầu
sau khi khấu trừ được đáp ứng

Bán lẻ  
(cung cấp 30 ngày)

Đặt hàng qua thư 
(cung cấp 100 ngày)

Cấp 1 – Thuốc gốc được ưu tiên $0 $0

Cấp 2 – Thuốc gốc $0 $0

Cấp 3 – Thuốc thương hiệu được ưu tiên $35 $70

Cấp 4 – Thuốc không được ưu tiên $75 $150

Cấp 5 – Thuốc Bậc Đặc biệt 33% N/A

Cấp 6 – Thuốc chăm sóc chọn lọc $10 $20

Giai đoạn Khoảng cách Bảo hiểm
sau khi tổng chi phí thuốc hàng năm 
đạt $4,430

Bán lẻ  
(cung cấp 30 ngày)

Đặt hàng qua thư 
(cung cấp 100 ngày)

Cấp 1 – Thuốc gốc được ưu tiên $0 $0

Cấp 2 – Thuốc gốc $0 $0

Cấp 3 – Thuốc thương hiệu được ưu tiên
Thuốc gốc: Quý vị chi trả 25% chi phí 

Thuốc thương hiệu: Quý vị chi trả 25% chi phí  
và một phần phí phân phối 

(Cung cấp thuốc dài hạn không áp dụng cho Cấp 5)

Cấp 4 – Thuốc không được ưu tiên

Cấp 5 – Thuốc Bậc Đặc biệt

Cấp 6 – Thuốc chăm sóc chọn lọc

Giai đoạn bảo hiểm thảm khốc
sau khi chi phí tự trả đạt $7,050

Số tiền lớn hơn của: 5% chi phí hoặc $3.95 cho thuốc 
gốc (bao gồm thuốc thương hiệu được xem là thuốc gốc) 

và $9.85 cho tất cả các loại thuốc
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Phí bảo hiểm
$33.20 per month

$0 nếu quý vị đủ điều kiện nhận
Hỗ trợ Bổ sung 
(LIS 1, 2, hoặc 3)

Khoản khấu trừ
Không có khoản khấu trừ Không có khoản khấu trừ

Trách nhiệm số tiền tự trả tối đa  
Giới hạn $6,700 mỗi năm cho chi phí y tế

Bảo hiểm chi phí nội trú*
Khấu trừ được $1,484. $0 cho các ngày 1-60, $371 mỗi
ngày cho các ngày 61-90, $742 mỗi ngày dự trữ trọn
đời lên tới 60 ngày (có thể thay đổi trong năm 2022)

$0                               

Bảo hiểm Chi phí Ngoại trú*
20% $0

Thăm khám Bác sĩ*
Thăm khám Bác sĩ Chăm sóc Chính: $0 / $0 | Thăm khám Bác sĩ Chuyên khoa: $0 / $0
Dịch vụ chăm sóc sức khỏe trực tuyến: $0 / $0

Chăm sóc phòng ngừa*
$0

 
$0

Chăm sóc khẩn cấp
20% (lên tới $75) 
$0 nếu nhập viện trong vòng 24 giờ

      
$0
 

Dịch vụ cần thiết khẩn cấp
20% (lên tới $65)

 
$0

Chi phí của quý vị khi chỉ có Medicare                                          Chi phí của quý vị khi có 
Medicare+Medi-Cal
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CENTRAL HEALTH PREMIER PLAN (004)

Các dịch vụ có dấu* có thể cần có sự ủy quyền trước hoặc giấy giới thiệu từ bác sĩ của quý vị.

Chi phí của quý vị khi chỉ có Medicare                                          Chi phí của quý vị khi có 
Medicare+Medi-Cal

Dịch vụ chẩn đoán/Xét nghiệm/Hình ảnh*
X-quang chẩn đoán: 20% / $0  |  Dịch vụ xét nghiệm: $0
Các xét nghiệm và thủ thuật chẩn đoán: $0  |  X-quang: 20% / $0  

Dịch vụ Thính giác*

Dịch vụ Nha khoa*

Dịch vụ Thị lực*
Kiểm tra thị lực định kỳ: $0 mỗi năm một lần
Trợ cấp kính mắt: lên tới $300 mỗi năm

Dịch vụ sức khỏe tâm thần*
$0 mỗi lần khám ngoại trú $0 mỗi lần khám ngoại trú

Cơ sở điều dưỡng chuyên môn* 
$0 cho các ngày 1-20, $185 với  các ngày 21-100 trong
mỗi giai đoạn phúc lợi (có thể thay đổi vào năm 2022)

$0 mỗi ngày, lên tới 100 ngày
trong giai đoạn phúc lợi

Trị liệu Vật lý*
$0 $0

Xe cứu thương*
20%

 
$0

Phương tiện đi lại*
$0 cho các chuyến đi khứ hồi không giới hạn mỗi năm 
(giới hạn 50 dặm cho mỗi chuyến đi)
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Kiểm tra thính giác định kỳ miễn phí và trợ cấp trợ thính lên đến $3,000 mỗi 
năm thông qua NationsHearing 

Bảo hiểm nha khoa toàn diện bao gồm răng giả và cấy ghép (CỘNG $0 khám răng, 
làm sạch và chụp X-quang) thông qua DeltaCare® USA 

 



Chi phí của quý vị khi chỉ có Medicare                                          Chi phí của quý vị khi có 
Medicare+Medi-Cal

Thuốc Medicare Phần B*
20% $0

Trung tâm phẫu thuật cấp cứu*
20% $0

Vật tư dành cho người tiểu đường*

Thiết bị y tế lâu bền (DME)*
20%  

   
$0  

Phòng tập thể dục
Hoàn tiền lên tới $50 mỗi tháng cho các chi phí đủ điều kiện

Châm cứu*
$0 cho tối đa 30 lần điều trị mỗi năm

Thuốc không kê đơn (OTC)

Viagra®/sildenafil
25% cung cấp 30 ngày (6 viên) Viagra®

$0 cung cấp 30 ngày (6 viên) sildenafil (thuốc gốc)

Bảo hiểm trên toàn thế giới
Hoàn trả tới $100,000 cho các chi phí đủ điều kiện 
(chỉ dành cho các dịch vụ cần khẩn cấp hoặc dịch vụ cần gấp)

Lợi ích giao hàng tạp hóa* 
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Máy đo đường huyết, que thử, lưỡi trích: $0 thông qua đặt hàng qua thư Sử dụng 
hạn chế GLUCOCARD Shine hoặc GLUCOCARD Expression 

Trợ cấp lên đến $250 ba tháng một lần thông qua danh mục đặt hàng qua thư của 
chúng tôi (lợi ích không thể giữ cho quý tớ) 

Các thành viên có đủ điều kiện có thể yêu cầu một hộp sản phẩm tươi giao hàng tận 
nhà mỗi tháng. Liên hệ với Dịch vụ Thành viên để biết thêm thông tin.  



Thuốc kê đơn Phần D Central Health Premier Plan (004)

Giai đoạn khấu trừ
khấu trừ được $480 (miễn phí với Cấp 1-2) 

Không có khoản khấu trừ nếu quý vị có Hỗ trợ Bổ sung 
đầy đủ

Giai đoạn bảo hiểm ban đầu
sau khi khấu trừ được đáp ứng

Chi phí của quý vị khi 
không có Hỗ trợ Bổ sung  

(cung cấp 30 ngày)

Chi phí của quý vị khi có 
Hỗ trợ Bổ sung đầy đủ 

(mỗi đơn thuốc)

Cấp 1 – Thuốc gốc được ưu tiên $0 $0

Cấp 2 – Thuốc gốc $0 $0

Cấp 3 – Thuốc thương hiệu được ưu tiên 25% Tùy thuộc vào mức độ Hỗ 
trợ Bổ sung của quý vị, quý 

vị phải trả: 
Thuốc gốc: $0, $1.35, 

hoặc $3.95 
Thuốc thương hiệu: $0, 

$4.00, hoặc $9.85

Cấp 4 – Thuốc không được ưu tiên 25%

Cấp 5 – Thuốc Bậc Đặc biệt 25%

Cấp 6 – Thuốc chăm sóc chọn lọc $10

Giai đoạn Khoảng cách Bảo hiểm
sau khi tổng chi phí thuốc hàng năm 
đạt $4,430

Chi phí của quý vị khi 
không có Hỗ trợ Bổ sung  

(cung cấp 30 ngày)

Chi phí của quý vị khi có 
Hỗ trợ Bổ sung đầy đủ 

(mỗi đơn thuốc)

Cấp 1 – Thuốc gốc được ưu tiên $0 $0

Cấp 2 – Thuốc gốc $0 $0

Cấp 3 – Thuốc thương hiệu được ưu tiên
Thuốc gốc: Quý vị chi trả 

25% chi phí
Thuốc thương hiệu: Quý vị 
chi trả 25% chi phí và một 

phần phí phân phối

Tùy thuộc vào mức độ Hỗ 
trợ Bổ sung của quý vị, quý 

vị phải trả: 
Thuốc gốc: $0, $1.35, 

hoặc $3.95 
Thuốc thương hiệu: $0, 

$4.00, hoặc $9.85

Cấp 4 – Thuốc không được ưu tiên

Cấp 5 – Thuốc Bậc Đặc biệt

Cấp 6 – Thuốc chăm sóc chọn lọc

Giai đoạn bảo hiểm thảm khốc
sau khi chi phí tự trả đạt $7,050

Số tiền lớn hơn của: 5% chi 
phí hoặc $3.95 cho thuốc gốc 
(bao gồm thuốc thương hiệu 
được xem là thuốc gốc)và 

$9.85 cho tất cả các loại thuốc 

$0

CENTRAL HEALTH PREMIER PLAN (004)
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Phí bảo hiểm
$0 mỗi tháng

Khoản hoàn trả phí bảo hiểm phần B của Medicare
$5 mỗi tháng

Khoản khấu trừ
Không có khoản khấu trừ

Trách nhiệm số tiền tự trả tối đa  
Giới hạn $1,800 mỗi năm cho chi phí y tế

Bảo hiểm chi phí nội trú*
$0 mỗi ngày, không giới hạn số ngày

Bảo hiểm chi phí ngoại trú*
$0 (Tham khảo bằng chứng bảo hiểm để biết thêm chi tiết)  

Thăm khám Bác sĩ*
Thăm khám Bác sĩ chăm sóc chính: $0 | Thăm khám Bác sĩ chuyên khoa: $0
Dịch vụ chăm sóc sức khỏe trực tuyến: $0

Chăm sóc phòng ngừa*
$0

Chăm sóc khẩn cấp
$50 ($0 nếu nhập viện trong vòng 24 giờ)

Dịch vụ cần thiết khẩn cấp
$0

9



Các dịch vụ có dấu* có thể cần có sự ủy quyền trước hoặc giấy giới thiệu từ bác sĩ của quý vị.

CENTRAL HEALTH FOCUS PLAN (006)

Các dịch vụ có dấu* có thể cần có sự ủy quyền trước hoặc giấy giới thiệu từ bác sĩ của quý vị.

Dịch vụ chẩn đoán/Xét nghiệm/Hình ảnh*
X-quang chẩn đoán (ví dụ: MRI): $0  |  Dịch vụ xét nghiệm: $0
Các xét nghiệm và thủ thuật chẩn đoán: $0  |  X-quang: $0

Dịch vụ Thính giác*

Dịch vụ Nha khoa*

Dịch vụ Thị lực*
Kiểm tra thị lực định kỳ: $0 mỗi năm một lần
Trợ cấp kính mắt: lên tới $150 mỗi năm

Dịch vụ sức khỏe tâm thần*
$5 mỗi lần khám ngoại trú

Cơ sở điều dưỡng chuyên môn*
$0 với 1-20 ngày, $75/ngày từ ngày 21 đến ngày thứ 65, $0 cho ngày 
66-100 (lên đến 100 ngày cho mỗi giai đoạn quyền lợi)

Trị liệu Vật lý*
$0

Xe cứu thương*
Mặt đất: $50 mỗi chuyến đi một chiều
Hàng không: 20% cho mỗi chuyến đi một chiều

Phương tiện đi lại*
$0 cho các chuyến đi khứ hồi không giới hạn mỗi năm 
(giới hạn 50 dặm cho mỗi chuyến đi)
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Kiểm tra thính giác định kỳ miễn phí và trợ cấp trợ thính lên đến $2,000 mỗi 
năm thông qua NationsHearing 

Bảo hiểm nha khoa toàn diện bao gồm răng giả và cấy ghép (CỘNG $0 khám răng, 
làm sạch và chụp X-quang) thông qua DeltaCare® USA 



Thuốc Medicare Phần B*
20%

Trung tâm phẫu thuật cấp cứu*
$0

Vật tư dành cho người tiểu đường*

Thiết bị y tế lâu bền (DME)*
0% - 20% 
0% với các vật tư DME gồm gậy, nạng, xe tập đi, đồ gá lắp, và ghế tiểu tiện

Phòng tập thể dục
Hoàn tiền lên tới $50 mỗi tháng cho các chi phí đủ điều kiện

Châm cứu*
$0 cho tối đa 24 lần điều trị mỗi năm

Thuốc không kê đơn (OTC)

Viagra®/sildenafil
$75 cung cấp 30 ngày (6 viên) Viagra®

$0 cung cấp 30 ngày (6 viên) sildenafil (thuốc gốc)

Bảo hiểm trên toàn thế giới
Hoàn trả tới $100,000 cho các chi phí đủ điều kiện 
(chỉ dành cho các dịch vụ cần khẩn cấp hoặc dịch vụ cần gấp)

Lợi ích giao hàng tạp hóa* 
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Máy đo đường huyết, que thử, lưỡi trích: $0 thông qua đặt hàng qua thư Sử dụng 
hạn chế GLUCOCARD Shine hoặc GLUCOCARD Expression 

Trợ cấp lên đến $125 ba tháng một lần thông qua danh mục đặt hàng qua thư của 
chúng tôi (lợi ích không thể giữ cho quý tới) 

Các thành viên có đủ điều kiện có thể yêu cầu một hộp sản phẩm tươi giao hàng tận 
nhà mỗi tháng. Liên hệ với Dịch vụ Thành viên để biết thêm thông tin.  



CENTRAL HEALTH FOCUS PLAN (006)

Thuốc kê đơn Phần D Central Health Focus Plan (006)

Giai đoạn khấu trừ Không có khoản khấu trừ

Giai đoạn bảo hiểm ban đầu
sau khi khấu trừ được đáp ứng

Bán lẻ  
(cung cấp 30 ngày)

Đặt hàng qua thư 
(cung cấp 100 ngày)

Cấp 1 – Thuốc gốc được ưu tiên $0 $0

Cấp 2 – Thuốc gốc $0 $0

Cấp 3 – Thuốc thương hiệu được ưu tiên $35 $70

Cấp 4 – Thuốc không được ưu tiên $75 $150

Cấp 5 – Thuốc Bậc Đặc biệt 33% N/A

Cấp 6 – Thuốc chăm sóc chọn lọc $0 $0

Giai đoạn Khoảng cách Bảo hiểm
sau khi tổng chi phí thuốc hàng năm 
đạt $4,430

Bán lẻ  
(cung cấp 30 ngày)

Đặt hàng qua thư 
(cung cấp 100 ngày)

Cấp 1 – Thuốc gốc được ưu tiên $0 $0

Cấp 2 – Thuốc gốc $0 $0

Cấp 3 – Thuốc thương hiệu được ưu tiên Thuốc gốc: Quý vị chi trả 25% chi phí 
Thuốc thương hiệu: Quý vị chi trả 25% chi phí  

và một phần phí phân phối 
(Cung cấp thuốc dài hạn không áp dụng cho Cấp 5)

Cấp 4 – Thuốc không được ưu tiên

Cấp 5 – Thuốc Bậc Đặc biệt

Cấp 6 – Thuốc chăm sóc chọn lọc $0 $0

Giai đoạn bảo hiểm thảm khốc
sau khi chi phí tự trả đạt $7,050

Số tiền lớn hơn của: 5% chi phí hoặc $3.95 cho thuốc 
gốc (bao gồm thuốc thương hiệu được xem là thuốc gốc) 

và $9.85 cho tất cả các loại thuốc
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Phí bảo hiểm
$0 mỗi tháng

Khoản hoàn trả phí bảo hiểm phần B của Medicare
$125 mỗi tháng

Khoản khấu trừ
Không có khoản khấu trừ

Trách nhiệm số tiền tự trả tối đa  
Giới hạn $2,900 mỗi năm cho chi phí y tế

Bảo hiểm chi phí nội trú*
$125 cho ngày 1-5, $0 cho ngày 6+

Bảo hiểm chi phí ngoại trú*
$75-$225 (Tham khảo Bằng chứng Bảo hiểm để biết thêm chi tiết)

Thăm khám Bác sĩ*
Thăm khám Bác sĩ chăm sóc chính: $0 | Thăm khám Bác sĩ chuyên khoa: $5
Dịch vụ chăm sóc sức khỏe trực tuyến: $0

Chăm sóc phòng ngừa*
$0

Chăm sóc khẩn cấp
$120 ($0 nếu nhập viện trong vòng 24 giờ)

Dịch vụ cần thiết khẩn cấp
$0
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Các dịch vụ có dấu* có thể cần có sự ủy quyền trước hoặc giấy giới thiệu từ bác sĩ của quý vị.

CENTRAL HEALTH SAVINGS PLAN (019) 

Các dịch vụ có dấu* có thể cần có sự ủy quyền trước hoặc giấy giới thiệu từ bác sĩ của quý vị.

Dịch vụ chẩn đoán/Xét nghiệm/Hình ảnh*
X-quang chẩn đoán (ví dụ: MRI): $0-$75  |  Dịch vụ xét nghiệm: $0
Các xét nghiệm và thủ thuật chẩn đoán: $0  |  X-quang: $0

Dịch vụ Thính giác*
Kiểm tra thính giác định kỳ miễn phí thông qua NationsHearing. Máy trợ thính
không đề cập.

Dịch vụ Nha khoa*

Dịch vụ Thị lực*
Kiểm tra thị lực định kỳ: $0 mỗi năm một lần
Trợ cấp kính mắt: lên tới $125 mỗi năm

Dịch vụ sức khỏe tâm thần*
$40 mỗi lần khám ngoại trú

Cơ sở điều dưỡng chuyên môn*
$0 với 1-20 ngày, $100/ngày từ ngày 21-100

Trị liệu Vật lý*
$5

Xe cứu thương*
Mặt đất: $150 mỗi chuyến đi một chiều
Hàng không: 20% mỗi chuyến đi một chiều

Phương tiện đi lại*
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Bảo hiểm nha khoa toàn diện bao gồm răng giả và cấy ghép (CỘNG $0 khám răng, 
làm sạch và chụp X-quang) thông qua DeltaCare® USA 

$0 cho các chuyến đi khứ hồi không giới hạn mỗi năm (giới hạn 50 dặm cho mỗi 
chuyến đi một chiều) 

 



Thuốc Medicare Phần B*
20%

Trung tâm phẫu thuật cấp cứu*
$0

Vật tư dành cho người tiểu đường*

Thiết bị y tế lâu bền (DME)*
20% 

Phòng tập thể dục
Hoàn tiền lên tới $40 mỗi tháng cho các chi phí đủ điều kiện

Châm cứu*
$0 cho tối đa 12 lần điều trị mỗi năm

Thuốc không kê đơn (OTC)

Viagra®/sildenafil
$99 cung cấp 30 ngày (6 viên) Viagra®

$0 cung cấp 30 ngày (6 viên) sildenafil (thuốc gốc)

Bảo hiểm trên toàn thế giới
Hoàn trả tới $50,000 cho các chi phí đủ điều kiện 
(chỉ dành cho các dịch vụ cần khẩn cấp hoặc dịch vụ cần gấp)
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Máy đo đường huyết, que thử, lưỡi trích: $0 thông qua đặt hàng qua thư Sử dụng 
hạn chế GLUCOCARD Shine hoặc GLUCOCARD Expression 

Trợ cấp lên đến $100 ba tháng một lần thông qua danh mục đặt hàng qua thư của 
chúng tôi (lợi ích không thể giữ cho quý tới) 



CENTRAL HEALTH SAVINGS PLAN (019) 

Thuốc kê đơn Phần D Central Health Savings Plan (019)

Giai đoạn khấu trừ Không có khoản khấu trừ

Giai đoạn bảo hiểm ban đầu
sau khi khấu trừ được đáp ứng

Bán lẻ  
(cung cấp 30 ngày)

Đặt hàng qua thư 
(cung cấp 100 ngày)

Cấp 1 – Thuốc gốc được ưu tiên $0 $0

Cấp 2 – Thuốc gốc $10 $20

Cấp 3 – Thuốc thương hiệu được ưu tiên $47 $94

Cấp 4 – Thuốc không được ưu tiên $99 $198

Cấp 5 – Thuốc Bậc Đặc biệt 33% N/A

Cấp 6 – Thuốc chăm sóc chọn lọc $10 $20

Giai đoạn Khoảng cách Bảo hiểm
sau khi tổng chi phí thuốc hàng năm 
đạt $4,430

Bán lẻ  
(cung cấp 30 ngày)

Đặt hàng qua thư 
(cung cấp 100 ngày)

Cấp 1 – Thuốc gốc được ưu tiên $0 $0

Cấp 2 – Thuốc gốc

Thuốc gốc: Quý vị chi trả 25% chi phí 
Thuốc thương hiệu: Quý vị chi trả 25% chi phí  

và một phần phí phân phối 
(Cung cấp thuốc dài hạn không áp dụng cho Cấp 5)

Cấp 3 – Thuốc thương hiệu được ưu tiên

Cấp 4 – Thuốc không được ưu tiên

Cấp 5 – Thuốc Bậc Đặc biệt

Cấp 6 – Thuốc chăm sóc chọn lọc

Giai đoạn bảo hiểm thảm khốc
sau khi chi phí tự trả đạt $7,050

Số tiền lớn hơn của: 5% chi phí hoặc $3.95 cho thuốc 
gốc (bao gồm thuốc thương hiệu được xem là thuốc gốc) 

và $9.85 cho tất cả các loại thuốc
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CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Sức khỏe của bạn là trọng tâm của mọi việc chúng tôi làm.
Vào năm 2004, Central Health Medicare Plan được thành lập bởi các bác sĩ đang tìm kiếm các 
giải pháp để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn, giá cả phải chăng hơn cho các thành 
viên đa dạng mà họ phục vụ. Hôm nay, sứ mệnh của chúng tôi tiếp tục là cung cấp các tiêu 
chuẩn cao nhất về sự xuất sắc trong chăm sóc sức khỏe và chúng tôi sẽ tiếp tục đặt nhu cầu của 
các thành viên lên hàng đầu. Cảm ơn bạn đã xem xét Central Health Medicare Plan. 

Ai có thể tham gia?
Để tham gia chương trình của chúng tôi, bạn phải được hưởng Medicare Phần A và Phần B, là 
công dân Hoa Kỳ hoặc hiện diện hợp pháp tại Hoa Kỳ và sống trong khu vực dịch vụ của chúng 
tôi. Khu vực kinh doanh của chúng tôi bao gồm các quận sau ở California: Los Angeles, Orange, 
San Bernardino và Riverside (không bao gồm Kế hoạch 006).

Để tham gia Kế hoạch Central Health Focus Plan HMO C-SNP (006)   
, bạn phải được chẩn đoán mắc bệnh Tiểu đường, Suy tim mãn tính (CHF) và / hoặc một trong 
các rối loạn tim mạch sau: rối loạn nhịp tim, bệnh mạch vành, bệnh mạch máu ngoại vi, hoặc rối 
loạn huyết khối tĩnh mạch mãn tính.

Làm cách nào để đăng ký?
Bạn có một số tùy chọn để đăng ký:

1. Đăng ký thông qua một đại lý được cấp phép. Nếu bạn muốn gặp một đại lý bảo hiểm được cấp 
phép, người có thể trực tiếp giải thích các lợi ích của chúng tôi cho bạn trước khi bạn ghi danh, 
vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 1-866-314-2427 (TTY: 711) để yêu cầu một cuộc hẹn miễn 
phí. Không có nghĩa vụ ghi danh. Nếu bạn chọn đăng ký, đại lý của bạn sẽ giúp bạn gửi đơn 
đăng ký.

2. Ghi danh bằng fax hoặc thư. Điền vào Đơn Đăng ký và gửi fax đến 626-388-2371 hoặc gửi thư 
đến: Central Health Medicare Plan, Attn: Enrollment Department, 1540 Bridgegate Dr, Diamond 
Bar CA 91765.  

3. Ghi danh trực tuyến. Truy cập www.centralhealthplan.com để đăng ký trực tuyến. Bạn cũng có 
    thể đăng ký thông qua www.medicare.gov.

Tôi có thể sử dụng bác sĩ, bệnh viện và nhà thuốc nào?
Central Health có mạng lưới bác sĩ, bệnh viện, nhà thuốc và các nhà cung cấp dịch vụ khác. Khi bạn 
tham gia chương trình của chúng tôi, bạn phải chọn bác sĩ chăm sóc chính (PCP) và nhóm y tế. PCP 
của bạn sẽ điều phối dịch vụ chăm sóc của bạn khi bạn cần gặp các bác sĩ chuyên khoa trong nhóm 
y tế của bạn hoặc các nhà cung cấp dịch vụ khác. Ngoại trừ những trường hợp khẩn cấp, nếu bạn sử 
dụng nhà cung cấp hoặc nhà thuốc không thuộc mạng lưới của chúng tôi, chương trình có thể không 
thanh toán cho những dịch vụ này. Truy cập www.centralhealthplan.com để tìm kiếm nhà cung cấp 
hoặc hiệu thuốc.
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Discrimination is Against the Law. Central Health Medicare Plan complies with applicable Federal 
civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or 
sex. Central Health Medicare Plan does not exclude people or treat them differently because of race, 
color, national origin, age, disability, or sex. Central Health Medicare Plan: Provides free aids and 
services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as: Qualified sign language 
interpreters. Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other 
formats). Provides free language services to people whose primary language is not English, such as: 
Qualified interpreters. Information written in other languages. If you need these services, contact our 
Member Services Department at 1- 866-314-2427, 7 days a week, 8:00 A.M. to 8:00 P.M. (PT). TTY 
users should call 711. If you believe that Central Health Medicare Plan has failed to provide these 
services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or 
sex, you can file a grievance with our Member Services Department. You can file a grievance in person 
or by mail, fax, or email at: Central Health Medicare Plan, ATTN: Member Services 1540 Bridgegate 
Drive, Diamond Bar, CA  91765, Phone: 1-866-314-2427, TTY: 711, Fax: 1-626-388-2361, Email: 
memberservices@centralhealthplan.com. If you need help filing a grievance, Central Health Medicare 
Plan Member Services Department is available to help you. You can also file a civil rights complaint 
with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through 
the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, 
or by mail or phone at: U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue, 
SW, Room 509F, HHH Building, Washington, D.C. 20201. 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD). 
Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. Language Assistance 
Services for Individuals with Limited English Proficiency. Español (Spanish): ATENCIÓN: si habla 
español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-866-314-2427 (TTY: 711). 
中文 (Chinese):  注意：如果您使用中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-866-314-2427 (TTY: 
711). Tiếng Việt (Vietnamese): CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành 
cho bạn. Gọi số 1-866-314-2427 (TTY: 711). Tagalog (Tagalog – Filipino): PAUNAWA: Kung nagsasalita ka 
ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-866-
314-2427 (TTY: 711). 한국어 (Korean):  주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 

이용하실 수 있습니다. 1-866-314-2427 (TTY: 711) 번으로 전화해 주십시오. Հայերեն (Armenian):  
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական 
աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-866-314-2427 (TTY (հեռատիպ)՝ 711): فارسی (Farsi):  

: اگر بھ زبان فارسی گفتگو می کنید، تسھیالت زبانی بصورت رایگان برای شما فراھم می توجھ
 تماس بگیرید. (TTY: 711) 2427-314-866-1باشد. با 

Русский (Russian): ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные 
услуги перевода.  Звоните 1-866-314-2427 (телетайп: 711). 日本語 (Japanese): 注意事項：日本語を話さ
れる場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-866-314-2427（TTY: 711）まで、お電話にてご連
絡ください 

 :(Arabic) العربیة
 ة تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقمملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوی

 ).711(رقم ھاتف الصم والبكم:  1-866-314-2427 
ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi): ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-
866-314-2427 (TTY: 711) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 
ែខ រ (Cambodian): ្បយ័ត ៖  េបើសិន អ កនិ យ   ែខ រ, េស ជំនួយែផ ក   េ យមិនគិតឈ  ល 
គឺ ច នសំ ប់បំេរ  អ ក។  ចូរ ទូរស័ព  1-866-314-2427 (TTY: 711)។ 
Hmoob (Hmong): LUS CEEV:  Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj.    
Hu rau 1-866-314-2427 (TTY: 711). 
िहंदी (Hindi):  ान द :  यिद आप िहंदी बोलते ह  तो आपके िलए मु  म  भाषा सहायता सेवाएं उपल  ह । 1-866-314-2427 
(TTY: 711) पर कॉल कर । 
ภาษาไทย (Thai): เรียน:  ถา้คุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใชบ้ริการช่วยเหลือทางภาษาไดฟ้รี  โทร 1-866-314-2427 (TTY: 711). 
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1540 Bridgegate Drive, Diamond Bar, CA 91765
Số điện thoại miễn phí: 1-866-314-2427   TTY: 711

 8 giờ sáng tới 8 giờ tối, 7 ngày/tuần.
 www.centralhealthplan.com

Central Health Medicare Plan là chương trình HMO có hợp đồng với Medicare. Đăng ký tham gia Central Health 
Medicare Plan tùy thuộc vào việc gia hạn hợp đồng. Thông tin này không phải bản mô tả đầy đủ các lợi ích. Gọi 
tới số 1-866-314-2427 (TTY: 711) để biết thêm thông tin. Đối với số tiền có thể thay đổi vào năm 2022, chương 
trình sẽ cung cấp mức giá cập nhật ngay khi Medicare công bố chúng.

http://www.centralhealthplan.com
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