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CÁC QUYỀN LỢI CUẢ ASTIVA HEALTH 2022 
QUYỀN LỢI Astiva Health Advantage (HMO) 

San Diego 003 
Astiva Health Value (HMO)  

San Diego 004 
Hội đủ điều kiện Medicare và Medi-Cal Toàn Phần 

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng $0 $0 

Tiền Túi Trả Tối Đa (MOOP) $845 $7,550 

Phí Medicare Phần B Hoàn Lại $0 $0 

Khám Bác Sĩ Gia Đình $0 thanh toán $0 thanh toán 

Khám Bác Sĩ Chuyên Khoa $0 thanh toán $0 thanh toán 

Bệnh Viện Nội Trú $0 thanh toán ngày 1-4; $75 thanh toán ngày 5-9; $0 thanh 
toán ngày 10-90 

$0 thanh toán 

Dịch Vụ Ngoại Trú / Phẫu Thuật $0 thanh toán $0 thanh toán 

 Chăm Sóc Cấp Cứu $90 thanh toán; được miễn nếu nhập bệnh 
viện 

$0 thanh toán 

 Bảo Hiểm Cấp Cứu Toàn Cầu 

$90 thanh toán; được miễn nếu nhập bệnh 
viện 

$25,000 giới hạn mỗi năm; cho dịch vụ khẩn 
cấp 

$90 thanh toán; được miễn nếu nhập bệnh 
viện 

$25,000 giới hạn mỗi năm; cho dịch vụ khẩn 
cấp 

 Phòng Khám Khẩn Cấp $0 thanh toán $0 thanh toán 

 Dịch vụ xe cứu thương $99 thanh toán $0 thanh toán 

 Cơ Sở Điều Dưỡng Chuyên Môn Ngày 1 - 20: $0 thanh toán mỗi ngày 
Ngày 21 - 100: $75 mỗi ngày 

$0 thanh toán 

Dụng Cụ Y Tế Lâu Bền $0 thanh toán tới $100. 
20% chi phí trên $101 

$0 thanh toán 

Dịch Vụ Phòng Thí Nghiệm $0 thanh toán $0 thanh toán 
X-Quang Thông Thường $0 thanh toán $0 thanh toán 
Mắt Kiếng $0 thanh toán; mức cao đến $200 mỗi năm $0 thanh toán; mức cao đến $250 mỗi năm 

Thuốc Gốc Ưu Tiên Bậc 1 (T1) $0 thanh toán 30 – ngày thuốc     
$0 thanh toán 90 – ngày thuốc 

$0 thanh toán 30 – ngày thuốc     
$0 thanh toán 90 – ngày thuốc 

Thuốc Gốc Bậc 2 (T2) 
$0 thanh toán 30 – ngày thuốc     

$0 thanh toán 90 – ngày thuốc 

$0 thanh toán 30 – ngày thuốc     

$0 thanh toán 90 – ngày thuốc 

Thuốc Chính Hiệu Ưu Tiên Bậc 3 (T3) 
$32 thanh toán 30 – ngày thuốc  
$64 Đồng thanh toán 90 – ngày  

gửi qua bưu điện 

Thuốc Chính Hiệu (bao gồm các loại thuốc được điều trị 
giống như thuốc gốc $ 0 hoặc $ 1,35 hoặc 3,95 

- Tất cả các loại thuốc khác: $ 0 hoặc $ 4,00 
hoặc $ 9,85 đồng thanh toán  

Thuốc Chính Hiệu Không Ưu Tiên Bậc 
(T4) 

$95 thanh toán 30 – ngày thuốc  
$190 thanh toán 90 – ngày  

gửi qua bưu điện 

Thuốc Chính Hiệu (bao gồm các loại thuốc được điều trị 
giống như thuốc gốc $ 0 hoặc $ 1,35 hoặc 3,95 

- Tất cả các loại thuốc khác: $ 0 hoặc $ 4,00 
hoặc $ 9,85 đồng thanh toán 

Thuốc Đặc Trị Bậc 5 (T5) 
 

33% chi phí thuốc cho chương trình đồng bảo 
hiểm 

Thuốc Chính Hiệu (bao gồm các loại thuốc được điều trị 
giống như thuốc gốc $ 0 hoặc $ 1,35 hoặc 3,95 

- Tất cả các loại thuốc khác: $ 0 hoặc $ 4,00 
hoặc $ 9,85 đồng thanh toán  

Dịch Vụ Đưa Đón $0 thanh toán; 48 chuyến đi một chiều – địa 
điểm được chấp thuận trong 25 dặm 

$0 Không giới hạn đến các địa điểm được chấp 
thuận trong 25 dặm 

Phòng Tập Thể Dục $0 thanh toán $0 thanh toán 

Các Thuốc Không Theo Toa (OTC) $75 trợ cấp mỗi ba tháng (Không Gia Hạn) $150 trợ cấp mỗi ba tháng (Không Gia Hạn) 
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Astiva Health Value (HMO) is a HMO plan with Medicare contracts. Enrollment in Astiva Health depends on contract renewal. You 
must continue to pay your Medicare Part B Premium. This information is not a complete description of benefits. Call 1-866-688-9021 
(TTY: 711) for more information. Our Member Services hours of operation are from 8:00 A.M. to 8:00 P.M. Monday through Friday 
except major holidays. Between October 1st to March 31st, Monday to Sunday, 8:00 A.M. to 8:00 P.M. 
H1993_4000BHMAPDS_SD22_V_M 

NHỮNG QUYỀN LỢI BỔ SUNG DO ASTIVA HEALTH CUNG CẤP 

 

CHÂM CỨU/ 

ADVANTAGE (HMO) 

 
$0 thanh toán  

48 lần trong năm 

VALUE (HMO) Hội đủ điều kiện Medicare và 
Medi-Cal Toàn Phần 

 
 

$0 thanh toán  
48 lần trong năm 

Astiva Member Services  
$2000 Dùng cho chi phí nha khoa 

Nha khoa Thẩm mỹ không được bao trả 
Liên lạc với các cố vấn viên của Astiva về 

quyền lợi và nha khoa 

CÂU LẠC BỘ THỂ DỤC $40 Mỗi tháng cho chi phí tập thể dục hoặc $0 
thanh toán cho chương trình Silver & Fit 

 
 

$0 thanh toán  
$1,000 Bao trả cho mỗi năm 

$75 mỗi 3 tháng 

$0 thanh toán - Thuốc Gốc Bậc 2 Viagra (Sidenafil) 

$40 Mỗi tháng cho chi phí tập thể dục hoặc 
$0 thanh toán cho chương trình Silver & Fit 

 
 

$0 thanh toán  
$1,000 Bao trả cho mỗi năm 

$150 mỗi 3 tháng 

$0 thanh toán - Thuốc Gốc Bậc 2 Viagra 
(Sidenafil) 

Astiva Member Services / 
Silver and Fit 

TRỢ THÍNH 
Astiva Member Services 

 
VẬT DỤNG GIA ĐÌNH 
Astiva Member Services 

Viagra (Sidenafil) 
Astiva Member Services 

AFTER HOUR TELEHEALTH 
Teladoc 

$0 Bác sĩ khám bệnh sau giờ làm việc 
9:00 tối đến 9:00 sáng. 

 
 

$25 mỗi tháng cho các thành viên đủ điều kiện 
SSBCI 

 

$0 thanh toán; 1 lần trị liệu cho mỗi 3 tháng 

$0 Bác sĩ khám bệnh sau giờ làm việc 
9:00 tối đến 9:00 sáng. 

 
 

$25 mỗi tháng cho các thành viên đủ điều 
kiện SSBCI 

 
$0 thanh toán; 1 lần trị liệu cho mỗi 3 tháng 

 
TIỀN ĐI CHỢ 
Astiva Member Services 
 
CHĂM SÓC BÀN CHÂN  
Podiatry Plan 

 
 

CHỈNH XƯƠNG/ XOA BÓP 
  Podiatry Plan 
 
 
 NHA KHOA 


