
Những quyền lợi 
cải tiến để được 
chăm sóc và ưu 
đãi tốt hơn.
Thật khôn khéo!  
Do tuyên bố của liên bang về tình trạng khẩn 
cấp sức khỏe gây ra bởi COVID-19; Clever Care 
đã cải tiến một số quyền lợi nhằm giúp hội viên 
của chúng tôi được chăm sóc và ưu đãi tốt hơn. 
Những cải tiến về quyền lợi sẽ vẫn có hiệu lực 
trong thời gian được công bố về tình trạng khẩn 
cấp sức khỏe.

Một chương trình Medicare Advantage không rắc rối để quý vị có 
được sức khỏe toàn diện. 
Để đảm bảo được chăm sóc sức khỏe toàn diện, tất cả hội viên Clever Care đều nhận được gói đầy đủ các 
quyền lợi bổ sung về Tây y và Đông y.

Clever Care Health Plan, Inc. là một chương trình HMO có hợp đồng với Medicare. Việc ghi danh phụ thuộc vào 
việc gia hạn hợp đồng.

*Chi phí tự trả của hội viên có thể thấp hơn khi sử dụng các nhà cung cấp trong mạng lưới.
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Vận Chuyển Không Khẩn Cấp
hiện tại được bảo hiểm với $0 đồng 
thanh toán – 24 chuyến đi một 
chiều (25 dặm cho mỗi chuyến đi).

Phí xe cấp cứu đã giảm xuống
$20 đồng thanh toán cho vận 
chuyển khẩn cấp.

Hội viên hiện tại có thể nhận được 
chăm sóc nha khoa ngoài mạng 
lưới.*

• Trợ cấp lên đến $1600 cho các dịch vụ nha khoa

• Trợ cấp thị lực $300 mỗi hai năm

• Trợ cấp lên đến $1500 cho máy trợ thính mỗi 
bên tai hàng năm mỗi năm

• Châm cứu không giới hạn

• Trợ cấp lên tới $420 cho thuốc và sản phẩm 
không cần toa, bao gồm thuốc bổ thảo dược

• $0 đồng thanh toán cho các lần khám bác sĩ 
gia đình và bác sĩ chuyên khoa


