Hướng dẫn về

Giai đoạn ghi danh
đặc biệt của Clever
Nắm rõ cơ hội ghi danh của quý vị ngoài Giai đoạn Ghi danh
Hàng năm (Annual Enrollment Period, AEP) của Medicare
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Là người thụ hưởng Medicare, quý vị bị hạn chế về thời gian và
tần suất quý vị có thể đăng ký Original Medicare và chương trình
Medicare Advantage.
• Giai đoạn Ghi danh Ban đầu
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Nếu quý vị đủ điều kiện nhận Medicare khi 65 tuổi, quý vị có
thể đăng ký trong thời gian 7 tháng bắt đầu từ ba tháng trước
sinh nhật, trong tháng sinh nhật và ba tháng sau tháng quý vị
65 tuổi. Nếu quý vị bỏ lỡ Giai đoạn Ghi danh Ban đầu, quý vị có
thể đăng ký trong Giai đoạn Ghi danh Chung (từ ngày 1 tháng
Một – ngày 31 tháng Ba) của Medicare và bảo hiểm của quý vị
sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng Bảy.
• Giai đoạn Ghi danh Hàng năm bắt đầu từ ngày 15 tháng
Mười và kết thúc vào ngày 7 tháng Mười hai hàng năm. Trong
thời gian này, quý vị có thể đăng ký một chương trình mới,
chuyển đổi hoặc bỏ một chương trình.
• Giai đoạn Ghi danh Mở rộng bắt đầu vào ngày 1 tháng
Một và kết thúc vào ngày 31 tháng Ba. Trong thời gian này,
quý vị có thể chuyển đổi chương trình hoặc quay trở lại
Original Medicare.

Giai đoạn Ghi danh Đặc biệt là khi
Trung tâm Dịch vụ Medicare và
Medicaid (Centers for Medicare
and Medicaid Services, CMS) cho
phép người thụ hưởng ghi danh
ngoài các giai đoạn ghi danh
tiêu chuẩn.

Các chương trình HMO Medicare
Advantage của Clever Care
Tất cả các chương trình Medicare Advantage đều bao trả mọi dịch
vụ mà Original Medicare bao trả. Clever Care cung cấp:
Tùy chọn $0 lệ phí bảo hiểm hàng tháng khi tham gia,
$0 đồng trả để thăm khám với bác sĩ chăm sóc chính của quý
vị, và
$0 đồng trả để thăm khám với chuyên gia.
Chúng tôi cũng bao trả các quyền lợi bổ sung, bao gồm một số
quyền lợi mà không chương trình nào khác có.
• Bảo hiểm Nha khoa, Nhãn khoa và, Thính lực (bao gồm cả máy
trợ thính) Toàn diện
• Bảo hiểm thuốc theo toa
• Các biện pháp điều trị bằng châm cứu và các dịch vụ chăm
sóc sức khỏe Phương Đông, bao gồm liệu pháp giác hơi, mát
xa Tui Na, bấm huyệt và hơn thế nữa!
• Trợ cấp để mua thảo dược
• Ngoài ra, còn có các lớp học Thái Cực Quyền – để cải thiện
thăng bằng và sức bền

Các quyền lợi về Đông Y mà chúng
tôi cung cấp thực sự khiến chương
trình của chúng tôi khác biệt so với
đối thủ cạnh tranh.
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Truy cập clevercarehealthplan.com để tìm
hiểu thêm về những gì chương trình Clever
Care MA-PD cung cấp cho quý vị.
Chúng tôi biết Medicare có thể phức tạp, vì vậy điều quan trọng
là quý vị phải được giao tiếp bằng ngôn ngữ mà quý vị cảm thấy
thoải mái nhất khi nghe hoặc đọc. Điều đó có nghĩa là các hội viên
của chúng tôi sẽ nhận được dịch vụ khách hàng tuyệt vời.
Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm hoặc để được trợ giúp xác
định xem quý vị có đủ điều kiện cho SEP hay không.

Giai đoạn Ghi danh Đặc biệt
(Special Enrollment Period, SEP) là gì?
SEP là thời điểm mà người thụ hưởng Medicare có thể ghi danh
vào chương trình Medicare Advantage ngoài các giai đoạn ghi
danh tiêu chuẩn.
Để tận dụng cơ hội này, quý vị phải có một sự kiện đủ điều kiện,
chẳng hạn như:

Quý vị thay đổi nơi sinh sống:
• Quý vị chuyển ra khỏi khu vực dịch vụ của chương trình hiện
tại của quý vị
• Quý vị đã chuyển nhà và vẫn ở trong khu vực dịch vụ của
chương trình, nhưng có các tùy chọn chương trình mới
• Quý vị đã trở lại Hoa Kỳ sau khi sống ở nước ngoài
• Quý vị đã chuyển đến hoặc rời khỏi một cơ sở như cơ sở chăm
sóc dài hạn hoặc cơ sở điều dưỡng chuyên môn
• Quý vị mới được ra tù
• Quý vị được nhận tình trạng cư trú hợp pháp tại Hoa Kỳ.

Quý vị bị mất bảo hiểm:
• Chương trình của quý vị không còn cung cấp bảo hiểm nữa
• Quý vị đã mất khoản bao hiểm đáng tin cậy mà không phải do
lỗi của quý vị
• Quý vị đã chọn thay đổi bảo hiểm của chủ lao động/công đoàn
• Quý vị đã chọn bảo hiểm trong Chương trình Chăm sóc Toàn
diện cho Người cao tuổi (Program of All-inclusive Care for the
Elderly, PACE).

 hương trình của quý vị thay đổi hợp đồng
C
với Medicare:
• Medicare có hành động chính thức (được gọi là hình phạt)
• Medicare đã kết thúc hợp đồng của chương trình của quý vị

Các tình huống đặc biệt khác:
Quý vị có cả bảo hiểm Medicare và Medicaid (hoặc tiểu
bang của quý vị giúp thanh toán lệ phí bảo hiểm Medicare
của quý vị), hoặc quý vị được Extra Help (Trợ giúp Bổ
sung) thanh toán cho bảo hiểm thuốc theo toa Medicare,
nhưng quý vị chưa có thay đổi.
SEP cho phép những người thụ hưởng đủ điều kiện được bảo
hiểm lệ phí bảo hiểm Medicare và/hoặc chia sẻ phí tổn theo
chương trình Medicaid của Tiểu bang. SEP bắt đầu từ tháng
mà cá nhân đó đủ điều kiện hợp lệ và tiếp tục nếu quý vị được
nhận các quyền lợi Medicaid; tuy nhiên, có những giới hạn về
tần suất có thể sử dụng SEP. SEP này cho phép một cá nhân
ghi danh hoặc hủy ghi danh khỏi chương trình MA một lần
mỗi quý theo lịch trong chín tháng đầu năm. SEP này không
thể được sử dụng từ tháng Mười đến tháng Mười hai.
Quý vị đã trải qua một "trường hợp đặc biệt" hoặc có một
tuyên bố khẩn cấp.
SEP này cho phép những cá nhân bị ảnh hưởng bởi tình
huống khẩn cấp liên quan đến thời tiết hoặc thảm họa lớn có
quyền nhưng không thể hoàn tất lựa chọn hợp lệ để ghi danh,
hủy ghi danh hoặc chuyển đổi các chương trình Medicare
Advantage. SEP này cũng dành cho những cá nhân không
sống trong các khu vực bị ảnh hưởng nhưng dựa vào sự trợ
giúp của bạn bè hoặc thành viên gia đình sống trong các khu
vực bị ảnh hưởng trong việc đưa ra các quyết định chăm sóc
sức khỏe. SEP có thể sử dụng được từ khi bắt đầu giai đoạn sự
cố (tức là khi trường hợp khẩn cấp được ban bố) và trong bốn
tháng sau đó theo lịch.
Quý vị đã hủy ghi danh khỏi chính sách Medigap vào
lần đầu tiên quý vị tham gia Chương trình Medicare
Advantage.
SEP này có thể sử dụng được cho quý vị nếu quý vị đã chấm
dứt hợp đồng bảo hiểm Medigap của quý vị và ghi danh vào
chương trình Medicare Advantage (MA) lần đầu tiên. Trong
trường hợp này, quý vị được phép dùng thử một thời gian là
12 tháng. Nếu quý vị quyết định hủy ghi danh khỏi chương
trình MA, quý vị phải ghi danh vào Original Medicare.

Các tình huống đặc biệt khác
(tiếp theo):
Quý vị không được thông báo chính xác rằng bảo hiểm
thuốc tư nhân của quý vị không tốt bằng bảo hiểm thuốc
Medicare hoặc rằng quý vị sắp mất bảo hiểm thuốc tư
nhân tốt như bảo hiểm thuốc Medicare (bảo hiểm đáng
tin cậy).
SEP này cho quý vị cơ hội tham gia chương trình Medicare
Advantage với Phần D lên đến 2 tháng sau khi bảo hiểm không
còn được coi là đáng tin cậy. Bảo hiểm thuốc đáng tin cậy, theo
tiêu chuẩn thông thường, sẽ bằng hoặc tốt hơn quyền lợi Phần
D cơ bản.
Quý vị có một bệnh trạng nặng hoặc tàn tật và có một
Chương trình Nhu cầu Đặc biệt (Special Needs Plan, SNP)
để Chăm sóc Bệnh Mạn tính của Medicare có thể sử dụng
được để phục vụ những người mắc bệnh của quý vị.
SEP này dành cho những cá nhân:
• sống trong một số cơ sở nhất định (như viện dưỡng lão) hoặc
những người cần được chăm sóc điều dưỡng tại nhà, hoặc
• đủ điều kiện hưởng cả Medicare và Medicaid, hoặc
• mắc các bệnh mạn tính hoặc tàn tật cụ thể (như tiểu đường,
Bệnh thận giai đoạn cuối (End-Stage Renal Disease, ESRD),
HIV/AIDS, suy tim mạn tính hoặc sa sút trí tuệ).
Quý vị có thể tham gia SNP bất kỳ lúc nào.
Quý vị không đủ điều kiện tham gia Chương trình Nhu
cầu Đặc biệt (Special Needs Plan, SNP).
SEP này nếu quý vị đã ghi danh SNP và không còn đủ điều kiện
cho chương trình SNP vì họ không còn đáp ứng tình trạng nhu
cầu đặc biệt cụ thể. SEP này bắt đầu khi giai đoạn được coi là
tiếp tục đủ điều kiện bắt đầu và kết thúc khi người thụ hưởng
đưa ra yêu cầu ghi danh hoặc ba tháng sau khi hết thời gian
được coi là tiếp tục đủ điều kiện.

Quý vị đã được Medicare hoặc tiểu bang của quý vị ghi
danh vào một chương trình và muốn chọn một chương
trình khác.
SEP này cho phép quý vị chuyển đổi giữa các chương trình nếu
Medicare hoặc tiểu bang, không phải chính quý vị, đã ghi danh
cho quý vị vào một chương trình Medicare Advantage. Ngày có
hiệu lực để ghi danh theo SEP là ngày đầu tiên của tháng sau
khi chương trình nhận được yêu cầu ghi danh.
Quý vị đã có, bị mất hoặc có thay đổi về tình trạng đủ điều
kiện nhận Medicaid hoặc Extra Help.
SEP này mang lại cho quý vị một cơ hội để đưa ra lựa chọn
trong vòng ba tháng kể từ khi có bất kỳ thay đổi nào được nêu
ở trên hoặc thông báo về thay đổi đó, tùy theo điều kiện nào
đến sau. Việc sử dụng SEP này không được tính vào giới hạn
mỗi quý một lần.
Đây không phải là danh sách đầy đủ. Hãy truy cập Medicare.gov
để xem tất cả các tùy chọn đủ điều kiện SEP.

Nếu quý vị cho rằng quý vị đủ điều kiện cho SEP,
hãy gọi cho chúng tôi và chuyển sang chương
trình Medicare Advantage của Clever Care.

Liên hệ với chúng tôi
(833) 365-1888 | info@ccmapd.com
Hoặc gọi cho Cố vấn Medicare cá nhân đã được cấp phép của
quý vị

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

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.
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