Nhóm Y Tế và Hiệp Hội Bác Sĩ
Độc Lập (IPA)
Sau đây là một số nhóm y tế và IPA trong mạng lưới
Clever Care.
Quận LA & Orange
•
•
•
•
•

Doctors Choice Medical Group
Korean American Medical Group
Prospect Medical Group
Providence Health Network
Seoul Medical Group

Clever Care Medicare Advantage
Tổng quan về các chương trình HMO

Liên hệ với chúng tôi
(833) 808-8163 (TTY: 711) | info@ccmapd.com
Hoặc gọi cho Cố vấn Medicare cá nhân đã được
cấp phép của quý vị.

Quận LA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Access IPA
Affiliated Partners IPA
Axminster Medical Group
Emanate Health IPA
Facey Medical Group
IN Physician Associates
Physician Partners IPA
Preferred IPA
St. John’s Physician Partners
Saint Vincent IPA

Từ ngày 1 tháng Mười đến ngày 31 tháng Ba:
8 giờ sáng đến 8 giờ tối, 7 ngày mỗi tuần
Từ ngày 1 tháng Tư đến ngày 30 tháng Chín:
8 giờ sáng đến 8 giờ tối, thứ Hai đến thứ Sáu

Quận Orange
•
•
•
•
•
•

Center IPA
Daehan Prospect Medical Group
Noble AMA
Nuestra Familia Medical Group
Physician Healthcare Integration IPA
St. Joseph Heritage Healthcare

Quận San Diego
•
•
•
•

Golden Physicians Medical Group
Greater Tri-Cities IPA
Health Excel IPA
Prospect Medical Group San Diego

*

 ố tiền bệnh viện (Phần A) áp dụng cho năm 2021 và có thể
S
thay đổi vào năm 2022.

Đây không phải là bản mô tả đầy đủ các quyền lợi. Tham
khảo Bằng chứng Bảo hiểm để biết thêm chi tiết. Hệ thống
của chúng tôi còn có các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc khác.
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.
©2021 Clever Care Health Plan, Inc., Bảo lưu mọi quyền.
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Clever Care Medicare Advantage một lựa chọn thông minh
• Các tùy chọn chương trình với phí chương
trình hàng tháng $0.
• PPO nha khoa với bảo hiểm toàn diện.
• Trợ cấp sức khỏe thể chất & tinh thần
linh hoạt.
• Các phương pháp điều trị bằng phương
pháp đông y và châm cứu.
• Đại diện của chúng tôi nói ngôn ngữ của bạn.
Tiếp cận hơn 15.000 cơ sở
cung cấp dịch vụ và hơn
50 bệnh viện hàng đầu.

Bệnh viện
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adventist Health Medical Centers
Avanti Hospitals
Beverly Hospital
CHA Hollywood Presbyterian Hospital
Dignity Health Hospitals
Foothill Regional Medical Center
KPC Health Medical Centers
Los Angeles Community Hospitals
Methodist Hospital of Southern California
Providence Saint Joseph Health System
Emanate Health Hospitals
Southern California Hospitals
Tenet Healthcare Hospitals
Tri-City Medical Center
UCSD Health

Tây Y
Original
Medicare

CHƯƠNG TRÌNH
LONGEVITY
MAPD

Nằm viện (Phần A)

$1.484 khấu trừ *
$0 ngày 1–60
$371 mỗi ngày 61–90

$0 đồng thanh toán
Số ngày không giới hạn

$1.484 khấu trừ *
$0 ngày 1–60
$371 mỗi ngày 61–90

$0 đồng thanh toán
Số ngày không giới hạn

$75 mỗi ngày 1–5
$0 ngày 91 trở lên

Thăm khám bác sĩ
(Phần B)

20% tiền đồng
bảo hiểm

$0 đồng thanh toán

$0 đồng thanh toán

$0 đồng thanh toán

$0 đồng thanh toán

$1.700

$5.999

$888

$3.000

$0 đồng thanh toán
36 chuyến đi (một chiều)

$0 đồng thanh toán
48 chuyến đi (một chiều)

$0 đồng thanh toán
28 chuyến đi (một chiều)

$0 đồng thanh toán
24 chuyến đi (một chiều)

$0 đồng thanh toán

20% tiền đồng bảo hiểm

$0 đồng thanh toán

$0 đồng thanh toán

QUYỀN LỢI

Bảo hiểm chi phí xuất túi
tối đa

❌

Thuốc theo toa (Phần D)

❌

Vận chuyển
(không khẩn cấp)

❌

Phòng thí nghiệm/chụp
X-quang

CHƯƠNG TRÌNH VALUE
MAPD
(Phần B Mua lại)

Bảo hiểm nha khoa (PPO)

❌

Lên tới $2.500 mỗi năm

Lên tới $2.500 mỗi năm

Lên tới $2.000 mỗi năm

Lên tới $500 mỗi năm

Bảo hiểm nhãn khoa và
kính mắt định kỳ

❌

$480 hai năm một lần

$300 mỗi năm

$480 hai năm một lần

$320 hai năm một lần

Thăm khám
không giới hạn mỗi năm

Thăm khám
không giới hạn mỗi năm

Thăm khám
không giới hạn mỗi năm

24 lần thăm khám
mỗi năm

12 lần thăm khám mỗi năm

12 lần thăm khám mỗi năm

Đông Y
Phải đáp ứng tiêu chí
Medicare

Châm cứu
Các liệu pháp chăm sóc
sức khỏe phương Đông

❌

12 lần thăm khám mỗi năm 24 lần thăm khám mỗi năm

TRỢ CẤP CHI TIÊU SỨC KHỎE THỂ CHẤT & TINH THÂN LINH HOẠT
Cải thiện sức khỏe theo cách của bạn. Sử dụng tiền trợ cấp vào những thứ bạn muốn; chơi gôn, tư cách thành viên phòng tập thể dục, aspirin từ danh mục OTC
hoặc mua một ít Dầu Bạch hoa. Chúng tôi đưa sự lựa chọn vào sức khỏe - Thật khéo léo!
Thuốc bổ Thảo dược

Tìm kiếm thêm nhà cung
cấp tham gia
vi.clevercarehealthplan.com/provider

20% tiền đồng
bảo hiểm

CHƯƠNG TRÌNH BALANCE CHƯƠNG TRÌNH FORTUNE=
MAPD
MAPD
(Dual Look-alike)
(Low MOOP)

Sức khỏe
Các loại thuốc không cần
kê toa (OTC)

❌
❌
❌

Phụ cấp chi tiêu linh hoạt
$185 mỗi ba tháng

Phụ cấp chi tiêu linh hoạt
$300 mỗi ba tháng

Phụ cấp chi tiêu linh hoạt
$100 mỗi ba tháng

Phụ cấp chi tiêu linh hoạt
$60 mỗi ba tháng

