
Presencialmente 

Utilize o seu cartão de débito em todas 
as lojas Walmart, Dollar General, 
Family Dollar, Rite Aid, Walgreens e 
CVS Pharmacy®.

Para conveniência adicional, 
descarregue a app OTC Network* 
para digitalizar produtos nas lojas, 
determinar a elegibilidade e verificar o 
saldo do seu cartão.  

PLANO BENEFÍCIOS

BlueCHiP for Medicare Advance 
(HMO)

$25/ 
trimestre

BlueCHiP for Medicare Core 
(HMO)

$50/ 
trimestre

BlueCHiP for Medicare Value 
(HMO-POS)

$60/ 
trimestre

Standard with Drugs  
(HMO)

$75/ 
trimestre

HealthMate for Medicare (PPO), 
BlueCHiP for Medicare Extra 
(HMO-POS), Plus (HMO), e 

Preferred (HMO-POS)

$100/ 
trimestre

Programa ACCESS BlueCHiP for 
Medicare Value (HMO-POS)

$200/ 
trimestre

Os benefícios trimestrais 
do seu plano:

CONTINUAÇÃO

Três formas fáceis de usar o benefício NSRM 
Assim que receber o seu cartão de débito NSRM, pode resgatar o seu benefício de qualquer das 
seguintes formas:

• Walmart

• Dollar General

• Family Dollar

• Rite Aid

• Walgreens

• CVS Pharmacy®

Online 

Inicie sessão em nationsotc.com/
BCBSRI com o seu número de cartão 
com 19 dígitos. Selecione os produtos, 
adicione ao carrinho e termine a 
compra. Os produtos serão enviados 
para si sem custos. 

Telefone  

Ligue para 1-866-304-2138 para 
encomendar produtos pelo telefone. 
Os produtos serão enviados para 
si sem custos.

Um dos nossos benefícios mais populares é fazer um upgrade em 2021! 
Todos os nossos membros BCBSRI Medicare Advantage receberão um cartão de débito carregado 
com $25-$200/trimestre para comprar uma vasta gama de produtos relacionados à saúde tais como 
medicamentos para a gripe e produtos de cuidados pessoais. Agora resgatável presencialmente nas 
seguintes lojas nacionais: 

PROGRAMA DE BENEFÍCIO  
PARA MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A 
RECEITA MÉDICA (NSRM) MELHORADO!

Proporcionando mais liberdade, mais conveniência e mais flexibilidade



*Descarregue a app da App Store ou do Google Play. Apple e o logo Apple são marcas registadas da Apple Inc., 
registadas nos EUA e noutros países. App Store é uma marca de serviços da Apple Inc. Google Play é uma marca 
registada da Google Inc.
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A Blue Cross & Shield of Rhode Island é um plano de HMO e PPO com um contrato Medicare. A inscrição na Blue Cross & Blue Shield of Rhode 
Island depende da renovação do contrato. Um licenciado independente da Blue Cross and Blue Shield Association.
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Diretrizes adicionais do programa
• Irá receber a sua encomenda online dentro de 2-5 dias úteis. 

• Os benefícios não utilizados não transitam para o período de benefícios seguinte. 
Não pode exceder o seu montante trimestral de benefício. 

Dúvidas? Ligue para nationsOTC pelo número 1-866-304-2138.


