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Brand New Day Dual Access Plan (HMO DSNP) 24 là một lựa chọn tốt cho những người 
cần sự giúp đỡ phối hợp Medicare với Medi-Cal.

•   Dành cho Quận Fresno, Imperial, Kern, Kings, Madera, Sacramento, San Francisco, 
San Joaquin và Tulare.

Brand New Day là một chương trình HMO SNP có Hợp đồng với Medicare. Việc gia hạn hợp đồng bảo 
hiểm sẽ quyết định khả năng quý vị có thể tham gia vào chương trình Brand New Day. Thông tin này 
được cung cấp ở các định dạng khác như chữ in cỡ lớn và âm thanh. Khi gọi đến số đại lý/nhà môi 
giới, khách hàng sẽ được điều hướng đến một đại lý/nhà môi giới bảo hiểm được cấp phép. Để nhận 
điều chỉnh cho người có nhu cầu đặc biệt tại các cuộc họp, hãy gọi 1-866-255-4795, TTY 711.

Tìm hiểu thêm về các quyền lợi dành 
cho những cá nhân có Medicare và 
Medi-Cal:



CHI TIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH BRAND NEW DAY 
DUAL ACCESS PLAN (HMO DSNP) 24 

Phí Bảo hiểm Chương trình Hàng tháng

Khấu trừ

Tiền Tự trả Tối đa Hàng năm (MOOP)

$31.50

Không Khấu trừ

Quý vị phải trả không quá $7,550

TOÀN DIỆN
PLAN 24

Medi-Cal sẽ thanh toán phần chia sẻ chi phí sau cho quý 
vị nếu quý vị vẫn đủ điều kiện và không có chia sẻ chi phí.

Bác sĩ Chăm sóc Chính

Bác sĩ chuyên khoa1 

Dịch vụ Chăm sóc Khẩn cấp Cần thiết

Các xét nghiệm và thủ thuật chẩn đoán1 
Dịch vụ Phòng thí nghiệm1

Chụp MRI, CAT1

X-quang1

Xạ trị1

Thiết bị Y tế Lâu bền1

Bộ phận giả / Vật tư Y tế1

Vật dụng Bệnh Tiểu đường1

Vật chèn Giày trị liệu Tiểu đường1

Vật lý Trị liệu1

Hoạt động Trị liệu1

Lọc thận1

Các Dịch vụ Điều trị Bệnh chân1

20% chi phí 

$0 tiền đồng trả cho phẫu thuật
20% chi phí cho các dịch vụ khác

$0 mỗi lần thăm khám 

20% chi phí
$0 tiền đồng trả

20% chi phí
20% chi phí
20% chi phí

20% chi phí

20% chi phí

$0 tiền đồng trả

$0 tiền đồng trả

$40 tiền đồng trả

$40 tiền đồng trả

20% chi phí

20% chi phí

1 Các dịch vụ có thể yêu cầu giấy ủy quyền và giấy giới thiệu.



CHĂM SÓC CẤP CỨU & BỆNH 
VIỆN

BRAND NEW DAY 
DUAL ACCESS PLAN (HMO DSNP) 24 

Medi-Cal sẽ thanh toán phần chia sẻ chi phí sau cho quý vị 
nếu quý vị vẫn đủ điều kiện và không có chia sẻ chi phí.

Bệnh viện Nội trú1

Bệnh viện Ngoại trú1

Chăm sóc Cấp cứu2

Cấp cứu Toàn cầu3

Xe cứu thương

Năm 2020, phần chia sẻ chi phí là:4

$1,408 Khấu trừ 
$0 tiền đồng trả ngày 1-60

$352 tiền đồng trả mỗi ngày cho các ngày từ 61-90

20% chi phí cho phẫu thuật 

$90 mỗi lần thăm khám
20% chi phí

 
20% chi phí mỗi chuyến đi

TIỀN THUỐC KÊ THEO ĐƠN
PLAN 24

Nếu quý vị nhận được “Trợ cấp Đặc biệt” để thanh toán 
cho thuốc theo toa của mình, giai đoạn thanh toán này 

không áp dụng cho quý vị.

Khấu trừ Phần D

Bảo hiểm Ban đầu 

Bậc 1 - Thuốc gốc Được Ưu tiên

Bậc 2 - Thuốc gốc

Bậc 3 - Thuốc Chính hiệu Được Ưu tiên

Bậc 4 - Thuốc Không được Ưu tiên

Bậc 5 - Bậc Đặc trị

Bậc 6 - Thuốc Chăm sóc Chọn lọc 

Quý vị ở giai đoạn Bảo hiểm Ban đầu 
cho đến khi quý vị đạt đến $4,130 chi phí 
thuốc từ đầu năm đến nay.

Giai đoạn Không được Bảo hiểm
Quý vị vẫn trong giai đoạn này cho đến khi 
“chi phí tự trả” từ đầu năm đến nay (khoản 
thanh toán của quý vị) đạt tổng số $6,550.

$445
Quý vị không trả khấu trừ cho Bậc 1 - Thuốc gốc Được Ưu 

tiên và Bậc - 6 Thuốc Chăm sóc Chọn lọc

Lượng cấp thuốc 30 ngày Bán lẻ Theo toa

$0 tiền đồng trả

25% chi phí

25% chi phí

25% chi phí

25% chi phí

$0 tiền đồng trả

25% chi phí cho thuốc chính hiệu (cộng với một phần phí 
phân phối) và 25% chi phí thuốc gốc.

2 Tiền đồng trả/chia sẻ chi phí được miễn nếu quý vị nhập viện trong vòng 72 giờ.
3 Vận chuyển cấp cứu phải được cung cấp bởi một phương tiện vận chuyển cấp cứu được cấp phép.
4  Số tiền này có thể thay đổi cho năm 2021. Brand New Day sẽ cung cấp mức giá cập nhật ngay khi Medicare 
công bố chúng.



QUYỀN LỢI & DỊCH VỤ BỔ SUNG BRAND NEW DAY 
DUAL ACCESS PLAN (HMO DSNP) 24

Khám Mắt Định kỳ

Kính mắt hoặc Kính Áp tròng

Gọng

Khám và làm sạch răng

Máy Trợ thính 
Quý vị phải gọi đến TruHearing để sử dụng quyền 
lợi này

Vận chuyển1

 
Các Mục Không cần Toa (OTC)

Thuốc Viagra

Nắn bóp cột sống1  

Châm cứu1

$0 tiền đồng trả  

Tối đa $175 trợ cấp hàng năm

$0 tiền đồng trả  

$0 tiền đồng trả cho khám răng miệng tối đa 2 lần mỗi năm
$0 tiền đồng trả cho làm sạch răng tối đa 1 lần mỗi năm

$149 mỗi máy trợ thính Advanced Model
2 máy trợ thính 3 năm một lần

$0 tiền đồng trả
các chuyến đi được chương trình chấp thuận không giới hạn

$325 trợ cấp sáu (6) 
tháng một lần cho vật tư OTC 

25% chi phí

$0 tiền đồng trả
30 lần điều trị 

kết hợp với dịch vụ Châm cứu  

$0 tiền đồng trả
30 lần điều trị kết hợp với dịch vụ Nắn bóp cột sống  

CHƯƠNG TRÌNH SỨC KHỎE PLAN 24

Hội viên Phòng tập thể dục

Kế hoạch Chăm sóc Cá nhân

Trợ cấp Hàng tháng cho Thực phẩm Lành 
mạnh

$0 tiền đồng trả 

$0 tiền đồng trả

Trợ cấp $30 hàng tháng để mua thực phẩm toàn phần 
tại các cửa hàng tạp hóa được chấp thuận



Gọi để liên lạc với người đại diện được ủy quyền của 
Brand New Day ngay hôm nay!

P.O. Box 93122 
Long Beach, CA 90809-9871 

1-866-255-4795 | TTY 711
WWW.BNDHMO.COM 

Gọi điện Miễn phí
1-866-255-4795
TTY 711

Xem trên trang mạng của chúng tôi
www.bndhmo.com

Giờ Làm việc
Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 8 giờ tối
từ ngày 1 tháng 4 - ngày 30 tháng 9 
7 ngày một tuần, 8 giờ sáng - 8 giờ tối 
từ ngày 1 tháng 10 - ngày 31 tháng 3


