có cái nhìn rõ hơn
về các khoản phúc lợi nhãn
khoa của quý vị
Để giúp giải thích các khoản phúc lợi nhãn khoa của quý vị cho nhà cung cấp dịch vụ
của quý vị, chỉ cần cắt Phiếu Thông Tin Chương Trình Bảo Hiểm Nhãn Khoa,
và mang theo.

1. Chọn một nhà cung cấp trong mạng lưới bằng
cách truy cập phần Find a Provider (Tìm Nhà
Cung Cấp) của blueshieldca.com.
2. Đặt hẹn trực tiếp với nhà cung cấp quý vị chọn.
3. Trình phiếu này tại buổi hẹn của quý vị.

Các chương trình bảo hiểm nhãn khóa của Blue Shield được
bảo hiểm bởi Blue Shield of California hoặc Blue Shield of
California Life & Health Insurance Company, và được quản
lý bởi MESVision. Các nhóm và các hội viên nên tham khảo
Chứng Từ Bảo Hiểm hoặc Chứng Nhận Bảo Hiểm để biết
công ty Blue Shield nào bảo hiểm chương trình nhãn khoa
của mình.

Hội viên
Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về bảo hiểm
nhãn khoa của quý vị, vui lòng liên hệ Dịch Vụ
Hội Viên Nhãn Khoa qua số (877) 601-9083,
từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ
chiều, giờ PST.

Các nhà cung cấp
Để xác định điều kiện nhận bảo hiểm của các
hội viên Blue Shield, hãy gọi số
(800) 877-6372, hoặc truy cập
www.mesvision.com/providers.

Cắt phiếu. Gấp làm đôi.
Mang theo.
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Sau đây là cách nhận được các dịch vụ
nhãn khoa:

Chúng tôi có mặt
ở đây để giúp đỡ
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Phiếu thông tin
chương trình bảo
hiểm nhãn khoa

Phiếu thông tin chương trình nhãn khoa này là để
hỗ trợ quý vị trong việc sử dụng bảo hiểm nhãn
khoa. Không cần phiếu này để nhận được dịch
vụ chăm sóc, và nó không phải là giấy xác
minh điều kiện nhận bảo hiểm. Nhà cung cấp
dịch vụ nhãn khoa sẽ xác minh điều kiện nhận
bảo hiểm của quý vị bằng cách gọi cho số điện
thoại được ghi ở bên dưới

#

Không cần phiếu này để nhận được dịch vụ chăm sóc. Nó chỉ là một cách khác
chúng tôi giúp quý vị dễ sử dụng bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của mình hơn!

blueshieldca.com

