
Phần Bổ Sung Chi Trả Những Gì?  

Phần Bổ Sung Medicare chi trả những khoản giống như Medicare Phần A và B chi trả.  Medicare trả trước và trả phần lớn 
phí tổn dịch vụ y tế cho quý vị.  Phần Bổ Sung Medicare trả sau và giúp quý vị thanh toán phần quý vị phải gánh (đồng chi 
trả/khấu trừ) theo hóa đơn.  Phần Bổ Sumg KHÔNG chi trả tiền thuốc.  Cần phải có thêm Phần D  để chi trả riêng cho tiền 
thuốc . 

Có mười chương trình chi trả đã được tiêu chuẩn hóa. Tiêu chuẩn hóa có nghĩa là, bất kể là công ty bán chương trình cụ 
thể nào (ví dụ Chương trình G) mỗi công ty đều cung ứng cùng những phúc lợi. Chương trình G của một công ty sẽ cung 
ứng những khoản giống y như Chương trình G của tất cả các công ty khác.  Mỗi chương trình trong số 10 chương trình đó 

chi trả cho những dịch vụ khác nhau.  Các chương trình này được liêt kê ở mặt sau.   

Option 1 

Part A: Hospital Part B: Medical Medicare Supplement Part D: Drugs 

     

= 

Lựa Chọn 1 - Phần A, Phần B, Bổ Sung Medicare và Phần D  

Tôi có thể mua Phần Bổ Sung khi nào? 

Mỗi người trong đời đều được bảo đảm có một cơ hội để mua Phần Bổ Sung cho Medicare.  Bảo đảm này đến khi một 
người được 65 tuổi hoặc lớn hơn và đăng ký mua Medicare Phần B lần đầu.  Quý vị có sáu tháng kể từ ngày Phần B của 
quý vị có hiệu lực để chọn lựa bất kỳ loại bổ sung nào của bất cứ công ty bảo hiểm nào.  Trong vòng sáu tháng đó, các hãng 
không được khước từ quý vị vì lý do sức khỏe. Nếu quý vị đăng ký một loại hình bảo hiểm sau khi thời hạn sáu tháng của 
quý vị đã chấm dứt hoặc nếu quý vị dưới tuổi 65, thì các công ty có thể khước từ bảo hiểm cho quý vị vì lý do sức khỏe.  

Phần Bổ Sung tốn bao nhiêu tiền? 

Tiền đóng hàng tháng cho Phần Bảo Hiểm Bổ Sung được căn cứ theo độ tuổi, nơi ở, mức hút thuốc, giới tính và chế độ  bảo 
hiểm mà quý vị chọn.  Loại hình bảo hiểm chi trả ít (như chương trình K) sẽ rẻ hơn hẳn so với loại hình bảo hiểm chi trả 
nhiều hơn (như chương trình G).  Đồng thời cũng có chênh lệch lớn giữa các công ty bán cùng một loại hình  bảo hiểm.   Ví 
dụ, loại bảo hiểm theo Kế Hoạch G cho tuổi 65 có giá $86 - $282 mỗi tháng, tùy theo công ty mà quý vị chọn. 

Phần Bổ Sung Medicare là gì? 

Bảo Hiểm Bổ Sung cho Medicare, hoặc Medigap, là một chế độ bảo hiểm do các công ty bảo hiểm tư nhân bán.  Nó nhằm 
phối hợp với Medicare Phần A và B. Cần phải có thêm  một chương tình riêng cho Phần D để chi trả cho tiền thuốc men.  

Để được  chi trả toàn diện, ta  nên tham gia cả 4 thành phần (xem Lựa Chọn 1 dưới đây). 

Làm thế nào để đăng ký Phần Bổ Sung? 

Phầm Bổ Sung Medicare do các công ty bảo hiểm y tế tư bán.  Nebraska SHIIP có thể cung cấp thông tin cho quý vị về các 
lựa chọn Phần Bổ Sung cho quý vị, kể cả giá tiền mua bảo hiểm hàng  tháng.  Sau khi đã chọn được công ty bảo hiểm cho 

mình, quý vị có thể liên hệ trực tiếp với công ty đó hoặc đăng ký với một nhân viên công ty bảo hiểm địa phương. 

Yếu Tố Về Phần Bổ Sung Medicare  

Để so sánh cho  bản thân, cùng các công  ty bán bảo hiểm và giá cả hàng tháng, xin liên 
hệ với Nebraska SHIIP số 1-800-234-7119 hoặc doi.shiip@nebraska.gov. 
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PHÚC LỢI CT  A CT B CT  C CT D CT F* CT G CT K CT L CT M CT N 

Phần A Đồng Chi Trả 
Viện Phí,  
61-90 ngày 
($341 mỗi ngày)  

          

Giữ Chỗ Bệnh Viện 
Suốt Đờid,91-150 
ngày ($682 mỗi ngày) 

          

Thêm 365 Ngày Nằm 
Viện-100%  

          

Phần A và B Máu       50% 75%   

Phần B Đồng Chi Trả Y 
Tế (20%)  

      50% 75%  ¹
 

Phần A Đồng Chi Trả 
Viện Dưỡng Lão 

      50% 75%   

Đồng Chi Trả Viện 
Điều Dưỡng Chuyên,                  
21-100 ngày 
($170.50 mỗi ngày) 

  
    50% 75%   

Phần A Khấu Trừ Viện  
Phí ($1,364) 

 
     50% 75% 50%  

Phần B Khấu trừ Y Tế 
Phí ($185) 

          

Phần B Chi Phí Vượt 
Mức (15%) 

          

Cứu Cấp Khi Đi Nước 
Ngoài 

          

Giới Hạn Trả Tiền Túi       $5,560 $2,780   
¹
 
Chương trình N trả 100% đồng chi trả Phần B  ngoại trừ $20 đồng chi trả cho khám bệnh và $50 đồng chi trả khi đi cứu cấp. 

Mỗi chương trình (CT) Bổ Sung  Medicare đều có liệt kê cụ thể các phúc lợi. Chương trình G của công ty này phải có cùng 
những phúc lợi như chương trình  G của các công ty khác. Vì phúc lợi của mỗi chương trình đều giống  nhau từ công ty này 

đến công ty kia, vì thế việc so sánh giá biểu và tình trạng đặc biệt rất cần thiết khi chọn chế độ bảo hiểm nào đúng cho mình. 

*Chế Độ Khấu Trừ Cao Chương Trình F —Chế Độ Khấu Trừ Cao Chương Trình F có cùng loại hình 

bảo hiểm như chế độ bảo hiểm Chương Trình F một khi đã trả hết hạn mức khấu từ hàng năm 

($2,300  khấu trừ cho năm 2019). Trước khi đạt hạn mức ,quý vị phải gánh các chi phí liệt kê trong 

phần bên trái của bảng trên.  Các chi phí này tính vào phần khấu trừ hàng năm. 

Lựa Chọn Phần Bổ Sung Medicare 2019  

Chương Trình Thông Tin Bảo Hiểm Y Tế Cho Người Cao Tuiổi Bang Nebraska  

1033 O Streeet, Suite 307   -   Lincoln, NE 68508 

1-800-234-7119   -   www.doi.nebraska.gov/shiip 


