
BlueCHiP for Medicare  
Value (HMO-POS) Programa ACCESS:

UMA BONIFICAÇÃO DE $0 E MUITO MAIS!

A nossa equipa Medicare está sempre pronta a ajudá-lo a encontrar 
o plano certo e a responder a quaisquer perguntas que tenha. Veja as 
nossas informações de contacto no verso.

Obtenha todos estes benefícios a custo zero, mais uma quantia extra no seu bolso1

Todas as coparticipações médicas2 $0

Medicamentos Medicare Parte B $0

Cuidados de saúde domiciliários não qualificados (assistência de banhos, ajuda a 
vestir, a cozinhar, etc.)

$0

Coparticipações em cuidados urgentes/sala de emergências/ambulâncias $0

 Laboratórios, radiografias, ressonâncias magnéticas, TAC’s, etc. $0

Coparticipações em cirurgia ambulatória, hospital e centro de cirurgia ambulatória $0

Coparticipações em hospital de internamento $0

Entregas de refeições após estadia hospitalar $0

Odontologia incluída $0

Inscrição em ginásios a nível nacional e kits de fitness domésticos $0

Visitas a médicos e espaços comunitários $0

Coparticipações em radiografias
O mesmo que as 

coparticipações para subsídios 
de baixos rendimentos

Ajudas de custo em equipamentos de visão Receba $150

Benefício OTC (Over-The-Counter – de venda livre) Receba $8003 anos

Qualificar para Extra Help e/ou Medicaid?

Obtenha todos os benefícios incluídos nos planos Medicare Advantage da  
BCBSRI + uma imensidão de serviços gratuitos, independentemente do seu  
nível de subsídio de rendimento.

1. Qualifica-se para um subsídio federal ou estatal de baixos rendimentos? 

2. Está a pensar em inscrever-se no BlueCHiP for Medicare Value (HMO-POS)? 

3.  Está a considerar um prestador de cuidados primários (PCP) com a Oak Street 
Health?

Se respondeu SIM às três perguntas, pode ser elegível para ainda mais 
benefícios através do Programa ACCESS.

A Blue Cross & Blue Shield of Rhode Island (BCBSRI) está a estabelecer uma parceria com a  
Oak Street Health para proporcionar um maior acesso aos cuidados de saúde para membros da 
Medicare Advantage que necessitem deles, diretamente nas suas próprias zonas de residência.
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Para obter ajuda noutros idiomas, entre em contacto connosco. 
Teremos todo o prazer em ajudar!
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Novo na BCBSRI? Contacte a equipa de Vendas 
da Medicare pelo número 1-800-505-BLUE (2583) 
(TTY: 711). 

Horário: de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 
20h00 (Aberto sete dias por semana, das 08h00 às 
20h00, entre 1 de outubro e 31 de março). Pode utilizar 
o nosso sistema de resposta automática fora deste 
horário. 

Já é membro Medicare BCBSRI? Contacte 
a equipa Medicare Concierge pelo número  
(401) 277-2958 ou 1-800-267-0439 (TTY: 711). 

Horário: de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 
20h00; sábado, das 08h00 às 12h00. (Aberto sete 
dias por semana, das 08h00 às 20h00, entre 1 de 
outubro e 31 de março). 

Pode utilizar o nosso sistema de resposta 
automática fora deste horário.

Chamada Clique

A nossa equipa Medicare está pronta a ajudar.  

BASTA TELEFONAR, CLICAR OU PASSAR POR CÁ.

Passe por cá 
Os seus espaços Blue StoreSM  
de venda a retalho

1 Consulte o Comprovativo de Cobertura (CDC) da BlueCHiP for Medicare Value Programa ACCESS para uma lista completa de benefícios.
2 Acupuntura médica não incluída.
3 Receba um benefício OTC trimestral de $200. O montante do benefício expira trimestralmente.
Deve continuar a pagar a sua bonificação Medicare Parte B.

Os nossos espaços Your Blue Store seguem 
as diretrizes estaduais e federais aquando 
de emergências. Por favor, vá a bcbsri.com/
yourbluestore para obter informações sobre 
horários especiais para idosos, estado de abertura 
da loja (incluindo limites de lotação), e informação 
sobre programação de fitness.

Visite bcbsri.com/medicare para comparar 
planos, obter recomendações e ver descontos 
exclusivos para membros. No nosso novo site 
interativo, pode assistir a vídeos para saber mais sobre 
os seus benefícios, marcar uma consulta individual, 
e RSVP (Répondez S’il Vous Plaît) para participar em 
reuniões pessoal ou virtualmente, a partir do conforto 
da sua própria casa.


