(833) 808-8056 (TTY: 711)
vi.clevercarehealthplan.com

Tiếp cận dịch vụ chăm sóc răng
miệng là một phần quan trọng trong
việc quản lý sức khỏe toàn diện.
Để giúp quý vị duy trì cuộc sống khỏe mạnh hơn,
Clever Care cung cấp tiền trợ cấp cho nha khoa
có sức cạnh tranh mà quý vị có thể sử dụng để
chăm sóc răng miệng định kỳ như khám và làm
sạch răng miệng định kỳ, cũng như các dịch vụ
toàn diện như trám răng, rút tủy răng, bọc mão
răng, v.v.

Các chương trình bảo hiểm Clever Care
Medicare Advantage HMO cung cấp các khoản
trợ cấp như sau:
Clever Care
Balance HMO Plan

Clever Care
Longevity HMO Plan

$2,500

$2,500

Clever Care
Fortune HMO Plan

Clever Care
Value HMO Plan

$2,000

$500

Cách sử dụng trợ cấp nha khoa của
Clever Care:
Thăm khám với nha sĩ trong mạng lưới của
Liberty Dental:
Nha sĩ của quý vị sẽ gửi hóa đơn thanh toán trực
tiếp cho Liberty, và Liberty sẽ tiến hành thanh
toán hóa đơn. Nếu quý vị cần hỗ trợ tìm kiếm nha
sĩ ở gần quý vị, xin vui lòng gọi cho dịch vụ khách
hàng của Clever Care (833) 808-8163 (TTY: 711).

Những gì được bao trả:
Các dịch vụ phòng ngừa bệnh răng miệng
• Làm sạch răng
• Khám răng miệng
• Điều trị fluoride
• Chụp x-quang răng
Các dịch vụ chăm sóc răng miệng toàn diện
• Cạo vôi răng,
• Trám và sửa răng,
• Rút tủy răng (phương pháp nội nha),
• Mão răng,
• Cầu răng
• Răng giả, nhổ răng và những dịch vụ nha
khoa khác

Thăm khám với nha sĩ không có trong mạng lưới
của Liberty Dental:
Quý vị có thể thăm khám với nha sĩ không có
trong mạng lưới của Liberty Dental, nhưng nha
sĩ của quý vị phải gửi mẫu hóa đơn (ADA Dental
Claim) đến Liberty Dental để được thanh toán.
Nếu quý vị hoặc nha sĩ của quý vị cần hỗ trợ
trong việc gửi hóa đơn thanh toán, xin vui lòng
gọi cho dịch vụ khách hàng của Clever Care (833)
808-8163 (TTY: 711).

Hãy tận dụng tối đa tiền trợ cấp cho
dịch vụ Nha khoa bằng cách thăm
khám với nha sĩ trong mạng lưới của
Liberty Dental.

*Ngoại trừ trồng răng implant (cấy ghép nha khoa)
Clever Care Health Plan, Inc. là một chương trình HMO có hợp đồng với Medicare. Việc ghi danh tham gia tùy thuộc
vào việc gia hạn hợp đồng. Giờ làm việc là 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, bảy ngày một tuần, từ ngày 1 tháng 10 đến ngày
31 tháng 3 và từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, các ngày trong tuần, từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 9.
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