CareOregon Advantage Plus HMO-POS SNP

Lợi ích bảo hiểm nha khoa mới cho quý thành viên của chúng tôi!

Nhận $1,500 với thẻ Dental Flex
để giúp thanh toán cho các dịch vụ chăm sóc nha khoa
Lý do tại sao quý vị cần lợi ích này

Là thành viên của chương trình CareOregon
Advantage, các dịch vụ nha khoa của quý vị, như
khám định kỳ, vệ sinh răng và làm răng giả đều
được bảo hiểm Medicaid bao trả. Nhưng nếu quý
vị có các nhu cầu chăm sóc nha khoa khác mà
Medicare hoặc Medicaid không bao trả thì sao?
Quý vị có thể sử dụng thẻ Dental Flex MỚI này
để thanh toán các chi phí ngoài phạm vi bảo
hiểm của Medicare hoặc Medicaid, giúp mở rộng
phạm vi bảo hiểm cho quý vị qua những dịch
vụ quý vị cần nhất.

Cách hoạt động của thẻ

Chương trình sẽ gửi thẻ này qua bưu điện cho
quý vị ngay sau khi quý vị đăng ký, kèm theo
hướng dẫn về cách sử dụng. Quý vị có thể dùng
thẻ nạp sẵn này thanh toán chi phí lên đến số
tiền định sẵn là $1,500, cho các dịch vụ chăm
sóc nha khoa mà Medicare hoặc Medicaid
không bao trả hoặc chỉ bao trả một phần.*
Quý vị có thể sử dụng lợi ích này cho những dịch
vụ như:
⊲ Bọc mão răng
⊲ Lấy ống tủy
⊲ Làm răng giả
⊲ Hàm nhựa chống nghiến răng,
và hơn thế nữa
*Các dịch vụ thẩm mỹ không được bảo hiểm
Nếu quý vị không có nha sĩ, vui lòng liên lạc với
chương trình nha khoa Medicaid của quý vị để
được trợ giúp tìm nha sĩ. Nha sĩ của quý vị sẽ
khám sức khỏe răng miệng cho quý vị. Họ cũng
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sẽ đảm bảo quý vị nhận được tất cả lợi ích bảo
hiểm nha khoa miễn phí của Medicaid. Và họ
chấp nhận Thẻ Dental Flex của quý vị cho các
dịch vụ không được Medicare hoặc Medicaid
bao trả.

Cách sử dụng thẻ

Tiền trong thẻ của quý vị chỉ khả dụng trong một
năm dương lịch. Số tiền còn lại trong thẻ của quý
vị vào cuối năm sẽ hết hạn. Nó sẽ không được
chuyển sang năm tiếp theo.

Thắc mắc?

Gọi cho chúng tôi theo số 503-416-4279 hoặc số
miễn phí 888-712-3258, TTY 711.
Giờ làm việc:
8:00 sáng - 8:00 tối, bảy ngày một tuần
Ngày 1 tháng 10 - 31 tháng 3:
8:00 sáng - 8:00 tối Thứ Hai đến thứ Sáu,
ngày 1 tháng 4 đến 30 tháng 9

CareOregon Advantage Plus là một chương trình HMO-POS SNP có hợp đồng với Medicare/Medicaid. Khả năng đăng ký
tham gia CareOregon Advantage Plus tùy thuộc vào việc gia hạn hợp đồng bảo hiểm hiện có.
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