Danh sách kiểm tra sự kiện đủ điều kiện
và tính hợp lệ
Có hiệu lực từ 01/01/2018

Các điều khoản đủ điều kiện chung
Để đủ điều kiện tham gia Chương trình Bảo hiểm Cá nhân và Gia đình (Individual and Family Plan) của
Blue Shield of California, quý vị phải:
• Là cư dân tại tiểu bang California
• Chưa được đăng ký bảo hiểm Medicare
•	Nộp yêu cầu bảo hiểm trong giai đoạn đăng ký mở hàng năm của chúng tôi, hoặc có sự kiện đủ điều kiện hợp
lệ và nộp yêu cầu tham gia bảo hiểm trong giai đoạn đăng ký đặc biệt.

Cư dân California
Cư dân California là cá nhân:
• Chưa thiết lập nơi thường trú bên ngoài California, và
•	Dự định cư trú tại California trong ít nhất 180 ngày của năm sau ngày bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực
Cả hai yêu cầu này đều phải áp dụng, cho dù đơn đăng ký được nộp trong giai đoạn đăng ký mở hoặc giai đoạn
đăng ký đặc biệt.

Trẻ nhỏ và phụ huynh
Các yêu cầu này cũng áp dụng cho trẻ sơ sinh và phụ huynh của trẻ. Ví dụ, nếu một cặp vợ chồng từ New York tới
California du lịch, người vợ khi đó đang mang thai và đã sinh con tại California, thì cặp vợ chồng này không được
coi là cư dân của California, do đó con của họ cũng không đủ điều kiện tham gia chương trình bảo hiểm của
Blue Shield. Tình trạng cư trú của phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp sẽ quyết định tình trạng cư trú của
trẻ nhỏ. Các yêu cầu này áp dụng cả khi phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp cư trú ngoài California hoặc
ngoài quốc gia này. Đối với người mẹ mang thai hộ: Nếu người mẹ đó không tuyên bố quyền làm mẹ thì tình
trạng cư trú của người mẹ không quyết định được tình trạng cư trú của trẻ; tình trạng cư trú của phụ huynh hoặc
người giám hộ hợp pháp sẽ đóng vai trò quyết định.

blueshieldca.com
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Cách xác minh tình trạng cư trú California
Người đăng ký bảo hiểm Blue Shield phải xác minh tình trạng cư trú của họ bằng cách nộp hai loại giấy tờ khác
nhau ở cột A, hoặc một loại giấy tờ ở cột A và một loại giấy tờ ở cột B trong bảng bên dưới. Giấy tờ xác nhận cư
trú tạm thời hoặc trong thời gian ngắn sẽ không thỏa mãn yêu cầu về tình trạng cư trú California.

Giấy tờ về tình trạng cư trú California được chấp nhận (với ngày hợp lệ)
Giấy tờ được chấp nhận A

Giấy tờ được chấp nhận B

•	Bản kê hóa đơn dịch vụ California (gas, điện, nước
hoặc truyền hình cáp). Để chứng minh đã di chuyển
nơi thường trú, bản kê hóa đơn phải là cho dịch vụ
ban đầu.

•	Thông tin lịch sử California DMV Yêu cầu bản in sẵn

•	Bằng lái xe California hợp lệ hoặc thẻ ID ảnh của
California. Để chứng minh đã di chuyển nơi thường
trú, ID phải mới được cấp.

•	Bản khai thu nhập cá nhân California (540) với
California là địa chỉ nhà
•	Chương trình giúp đỡ hoặc hỗ trợ của tiểu
bang California
•	Đăng ký xe hơi tại California và/hoặc bảo hiểm xe
hơi tại California

•	Cuống phiếu trả lương cho việc làm tại California.
Để chứng minh đã di chuyển nơi thường trú, cuống •	Giấy xuất ngũ (DD214) hoặc báo cáo Nghỉ phép và
Tiền lương (ghi rõ California là tiểu bang ghi chép
phiếu trả lương phải bao gồm tiền lương trong năm
thông tin)
đã trả đến nay để xác nhận việc làm mới.
•	Thuế bất động sản tại California cho nhà của quý vị
•	Bảng điểm, giấy đăng ký trường, ID trường, hợp
đồng chỗ ở tại trường của California (đối với người
đăng ký một mình và dưới 18 tuổi)
Affordable Care Act (Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền) quy định tất cả mọi người đều phải có bảo hiểm
sức khỏe, nếu không sẽ phải trả tiền phạt thuế. Số An Sinh Xã Hội phải ghi rõ trên đơn đăng ký và sẽ được sử
dụng để thông báo cho chính phủ biết rằng người đăng ký đã đăng ký bảo hiểm và không bị phạt. Nếu không
cung cấp số An Sinh Xã Hội cho từng người đăng ký là người lớn, quý vị phải có ID ảnh hợp lệ của California.

Các giai đoạn đăng ký đặc biệt
Người trải qua sự kiện đủ điều kiện sẽ có một giai đoạn đăng ký đặc biệt để có thể đăng ký bảo hiểm. Các giấy tờ
chứng minh tính đủ điều kiện được liệt kê bên cạnh mỗi sự kiện đủ điều kiện ở đầu trang 4. Quý vị bắt buộc phải
nộp các giấy tờ này cho Blue Shield vào thời điểm đăng ký.
Một sự kiện đủ điều kiện cụ thể có thể áp dụng cho toàn bộ gia đình, hoặc chỉ dành cho những người bị ảnh
hưởng. Ví dụ, nếu một gia đình có thành viên mới chào đời, đứa bé có thể đăng ký với tư cách là một cá nhân bắt
đầu từ ngày sinh của bé, hoặc toàn bộ gia đình có thể đăng ký bắt đầu từ ngày sinh của bé. Sự kiện đủ điều kiện
không áp dụng cho những thành viên còn lại trong gia đình trong đơn bảo hiểm mà một cá nhân không còn đủ
điều kiện với tư cách là người phụ thuộc.
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Những điều quan trọng cần biết
•	Việc cung cấp đầy đủ các giấy tờ theo yêu cầu không bảo đảm chắc chắn cho quý vị được phê duyệt đăng ký.
Tất cả các giấy tờ đã nộp sẽ được kiểm tra và phải chứng minh được sự kiện đủ điều kiện hoặc các yêu cầu để
đủ điều kiện.
•	Trong mọi trường hợp, bảo hiểm sẽ không có hiệu lực trước ngày có sự kiện đủ điều kiện.
•	Đơn đăng ký bảo hiểm vì sự kiện đủ điều kiện phải được nhận trong vòng 60 ngày sau thời điểm xảy ra sự kiện
đủ điều kiện. Đối với một số sự kiện đủ điều kiện, quý vị có thể đăng ký trước 60 ngày so với ngày xảy ra sự
kiện đủ điều kiện.
•	Người đăng ký muốn nhận bảo hiểm trong giai đoạn đăng ký đặc biệt để di chuyển nơi thường trú phải có bảo
hiểm tại một thời điểm nào đó trong vòng 60 ngày trước ngày họ chuyển tới California.
• Vui lòng lưu ý rằng ngày hiệu lực sẽ thay đổi tùy theo sự kiện đủ điều kiện cụ thể.

Bảo hiểm thiết yếu tối thiểu
Một cá nhân hoặc người phụ thuộc hợp lệ, là người bị mất bảo hiểm thiết yếu tối thiểu, có thể đăng ký trong
vòng 60 ngày trước và 60 ngày sau khi mất bảo hiểm. Điều này nhằm tránh khoảng cách bảo hiểm khi chuyển
sang chương trình bảo hiểm mới. Mất bảo hiểm thiết yếu tối thiểu không bao gồm việc không trả tiền phí bảo
hiểm, tự nguyện huỷ bỏ, hoặc hủy bỏ bảo hiểm trước đó.
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Danh sách kiểm tra sự kiện đủ điều kiện và tính hợp lệ
Có hiệu lực từ 01/01/2018

1

Có thêm một người phụ thuộc hoặc trở
thành người phụ thuộc vì sinh nở, chăm
sóc nuôi dưỡng, hoặc nhận con nuôi

Phải có giấy tờ chứng minh quyền được kiểm soát các dịch
vụ chăm sóc sức khỏe của trẻ.

Ngày có hiệu lực: Ngày sinh hoặc ngày mà
phụ huynh có thể kiểm soát chăm sóc sức
khỏe đứa trẻ được nuôi dưỡng hoặc nhận
con nuôi (thông thường là trước thủ tục
nhận nuôi cuối cùng).

c	Giấy khai sinh của trẻ em (Chỉ chấp nhận giấy từ bệnh
viện, quận hoặc chính phủ ban hành)

Sinh sản

Nhận con nuôi và sắp đặt cho nhận con nuôi:
c Mẫu đơn Ủy quyền Y tế
c	Bằng chứng về quyền của người đăng ký được kiểm soát
các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của trẻ
c Mẫu đơn Bàn giao
Đồng thời, hai biểu mẫu của giấy tờ về tình trạng cư trú
California từ bảng trên trang 2. Đối với đơn đăng ký chỉ có trẻ
nhỏ: Phải có xác minh tình trạng cư trú của phụ huynh hoặc
người giám hộ.

2

Thêm một người phụ thuộc hoặc trở
thành người phụ thuộc thông qua hôn
nhân hoặc mối quan hệ bạn đời
Ngày có hiệu lực: Ngày đầu tiên của tháng
sau khi Blue Shield nhận yêu cầu đăng ký
của quý vị. Ví dụ, nếu đơn đăng ký nhận
vào ngày 20 tháng 2 thì bảo hiểm sẽ có
hiệu lực ngày 01 tháng 3.
Người phụ thuộc của quý vị bắt buộc
phải được bảo hiểm theo quy định
có hiệu lực từ tòa án tiểu bang hoặc
liên bang

3

c Giấy chứng nhận kết hôn
c Thỏa thuận của Mối quan hệ
Và
c	Chứng từ bảo hiểm thiết yếu tối thiểu trong 60 ngày
trước ngày cưới hoặc ngày ký thỏa thuận của mối quan
hệ cho ít nhất một trong những người đăng ký

c	Lệnh Hỗ Trợ Y Tế Hợp Lệ dành cho Trẻ Em (QMCSO)
c	Lệnh có hiệu lực của tòa án tiểu bang và liên bang rằng
người phụ thuộc phải được bảo hiểm

Ngày có hiệu lực: Nếu yêu cầu được đóng
dấu bưu điện hoặc nhận được trong thời
gian từ ngày đầu tiên đến ngày 15 của
tháng, thì bảo hiểm sẽ có hiệu lực vào
ngày đầu tiên của tháng tiếp theo. Nếu yêu
cầu được đóng dấu bưu điện hoặc nhận
được trong thời gian từ ngày 16 đến ngày
cuối cùng của tháng, bảo hiểm sẽ có hiệu
lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ hai
tiếp theo.
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4

5

6

Quý vị hoặc người phụ thuộc bị mất
bảo hiểm thiết yếu tối thiểu do chấm
dứt hợp đồng lao động, thay đổi về tình
trạng việc làm hoặc giảm bớt số giờ của
cá nhân cung cấp bảo hiểm cho người
phụ thuộc
Ngày có hiệu lực: Ngày đầu tiên của tháng
sau khi Blue Shield nhận đơn xin đăng ký
của quý vị. Ví dụ, nếu đơn đăng ký nhận
vào ngày 20 tháng 2 thì bảo hiểm sẽ có
hiệu lực ngày 01 tháng 3.
Quý vị hoặc người phụ thuộc của quý vị
bị mất bảo hiểm thiết yếu tối thiểu do
sự chấm dứt đóng góp của chủ lao động
đối với phạm vi bảo hiểm của quý vị mà
không phải là COBRA
Ngày có hiệu lực: Ngày đầu tiên của tháng
sau khi Blue Shield nhận đơn của quý vị.
Ví dụ, nếu đơn đăng ký nhận vào ngày 20
tháng 2 thì bảo hiểm sẽ có hiệu lực ngày
01 tháng 3.

c	Mẫu đơn ứng cử COBRA, FMLA, hoặc Cal-COBRA
c	Thông báo hủy bỏ bảo hiểm, mẫu thông báo hoặc giấy
chứng nhận bảo hiểm được khấu trừ
c	Thư từ chủ lao động trong vòng 60 ngày sau sự kiện đủ
điều kiện, với mẫu thư có tiêu đề của doanh nghiệp xác
nhận việc mất bảo hiểm
Quan trọng! Hội đủ điều kiện theo tiêu chí của việc mất bảo
hiểm thiết yếu tối thiểu. Điều này có nghĩa là yêu cầu đăng
ký bảo hiểm có thể được nộp tối đa 60 ngày trước và tối đa
60 ngày sau ngày bảo hiểm thực sự kết thúc.
c	Mẫu đơn ứng cử COBRA, FMLA, hoặc Cal-COBRA
c	Thông báo hủy bỏ bảo hiểm, mẫu thông báo hoặc giấy
chứng nhận bảo hiểm được khấu trừ
c	Thư từ chủ lao động trong vòng 60 ngày sau sự kiện đủ
điều kiện, với mẫu thư có tiêu đề của doanh nghiệp xác
nhận việc mất bảo hiểm
Quan trọng! Hội đủ điều kiện theo tiêu chí của việc mất bảo
hiểm thiết yếu tối thiểu. Điều này có nghĩa là yêu cầu đăng
ký bảo hiểm có thể được nộp tối đa 60 ngày trước và tối đa
60 ngày sau khi bảo hiểm hiện tại kết thúc.

Sự qua đời của người mà thông qua đó
quý vị hoặc con cái của quý vị được bảo
hiểm với tư cách người phụ thuộc hoặc
sự qua đời của một người phụ thuộc
trong chương trình bảo hiểm sức khỏe
của quý vị

c	Giấy chứng tử đã được chứng thực

Ngày có hiệu lực: Ngày đầu tiên của tháng
sau khi Blue Shield nhận đơn của quý vị.
Ví dụ, nếu đơn đăng ký nhận vào ngày 20
tháng 2 thì bảo hiểm sẽ có hiệu lực ngày
01 tháng 3.

c	Giấy chứng nhận bảo hiểm có thể nhận được từ một
hãng bảo hiểm khác cho thấy người phụ thuộc được
bảo hiểm theo chương trình và ngày bảo hiểm kết thúc

c	Cáo phó (chấp nhận bản in trên báo hoặc thông báo từ
nhà xác)
Và một trong những điều sau đây:
c	Mẫu đơn ứng cử COBRA, FMLA, hoặc Cal-COBRA
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7

8

9

Mất bảo hiểm theo một chương trình
mà trong đó quý vị được bảo hiểm với tư
cách là người phụ thuộc và người đăng
ký đơn bảo hiểm của chương trình giờ
có quyền được nhận quyền lời theo Mục
XVIII của Social Security Act (Đạo Luật
An Sinh Xã Hội) (Medicare)
Ngày có hiệu lực: Ngày đầu tiên của tháng
sau khi Blue Shield nhận đơn của quý vị.
Ví dụ, nếu đơn đăng ký nhận vào ngày 20
tháng 2 thì bảo hiểm sẽ có hiệu lực ngày
01 tháng 3.

c	Bản sao của thẻ Medicare
c	Thư chấp thuận quyền lợi từ văn phòng An Sinh Xã Hội
Và một trong những điều sau đây:
c	Mẫu đơn ứng cử COBRA, FMLA, hoặc Cal-Cobra
c	Thông báo hủy bảo hiểm
c	Thư từ chủ lao động trong vòng 60 ngày sau sự kiện đủ
điều kiện, với mẫu thư có tiêu đề của doanh nghiệp xác
nhận việc mất bảo hiểm
Quan trọng! Hội đủ điều kiện theo tiêu chí của việc mất bảo
hiểm thiết yếu tối thiểu. Điều này có nghĩa là yêu cầu đăng
ký bảo hiểm có thể được nộp tối đa 60 ngày trước và tối đa
60 ngày sau khi bảo hiểm hiện tại kết thúc.

Việc mất tình trạng phụ thuộc của con
cái phụ thuộc của quý vị theo yêu cầu áp
dụng của hợp đồng bảo hiểm sức khỏe
(ví dụ như đến tuổi 26)

c	Thông báo hủy bỏ bảo hiểm, mẫu thông báo hoặc giấy
chứng nhận bảo hiểm được khấu trừ

Ngày có hiệu lực: Ngày đầu tiên của tháng
sau khi Blue Shield nhận đơn của quý vị.
Ví dụ, một đơn đăng ký nhận vào ngày 20
tháng 2 thì bảo hiểm sẽ có hiệu lực ngày
01 tháng 3.

c	Thư từ chủ lao động trong vòng 60 ngày sau sự kiện đủ
điều kiện, với mẫu thư có tiêu đề của doanh nghiệp xác
nhận việc mất bảo hiểm

Việc mất bảo hiểm hoặc mất người phụ
thuộc do ly thân, ly hôn hoặc chia tay
hợp pháp của mối quan hệ bạn đời

c	Mẫu đơn ứng cử COBRA, FMLA, hoặc Cal-COBRA

Ngày có hiệu lực: Ngày đầu tiên của tháng
sau khi Blue Shield nhận đơn của quý vị.
Ví dụ, nếu đơn đăng ký nhận vào ngày 20
tháng 2 thì bảo hiểm sẽ có hiệu lực ngày
01 tháng 3.

c	Thư từ chủ lao động trong vòng 60 ngày sau sự kiện đủ
điều kiện, với mẫu thư có tiêu đề của doanh nghiệp xác
nhận việc mất bảo hiểm

c	Bản sao thư từ đơn vị bảo hiểm giải thích lý do cho việc
hủy người phụ thuộc

Quan trọng! Hội đủ điều kiện theo tiêu chí của việc mất bảo
hiểm thiết yếu tối thiểu. Điều này có nghĩa là yêu cầu đăng
ký bảo hiểm có thể được nộp tối đa 60 ngày trước và tối đa
60 ngày sau khi bảo hiểm hiện tại kết thúc.

c	Thông báo hủy bỏ bảo hiểm, mẫu thông báo hoặc giấy
chứng nhận bảo hiểm được khấu trừ

Và một trong những điều sau đây:
c	Giấy ly dị
c	Thông báo Chấm Dứt mối Quan Hệ Bạn Đời (có
công chứng)
c	Các tài liệu khác chứng minh việc ly hôn, ly thân hoặc
chia tay hợp pháp của mối quan hệ bạn đời
Quan trọng! Hội đủ điều kiện theo tiêu chí của việc mất bảo
hiểm thiết yếu tối thiểu. Điều này có nghĩa là yêu cầu đăng
ký bảo hiểm có thể được nộp tối đa 60 ngày trước và tối đa
60 ngày sau ngày bảo hiểm thực sự kết thúc
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Việc mất bảo hiểm theo Access for
Infants and Mothers Program (Chương
Trình Tiếp Cận cho Trẻ Sơ Sinh và Bà
Mẹ) hay Chương Trình Medicaid: Bao
gồm Medi-Cal, Medicaid chia sẻ chi phí,
bảo hiểm liên quan đến sản khoa, và
các chương trình y tế cần thiết, hay các
chương trình y tế khác do chính phủ
tài trợ

c	Thông báo về việc mất Children’s Health Insurance
Program (Chương trình Bảo Hiểm Y Tế cho Trẻ Em) hoặc
bảo hiểm Medicaid từ chương trình của tiểu bang
Quan trọng! Hội đủ điều kiện theo tiêu chí của việc mất bảo
hiểm thiết yếu tối thiểu. Điều này có nghĩa là yêu cầu đăng
ký bảo hiểm có thể được nộp tối đa 60 ngày trước và tối đa
60 ngày sau khi bảo hiểm hiện tại kết thúc.

Ngày có hiệu lực: Ngày đầu tiên của tháng
sau khi Blue Shield nhận đơn của quý vị.
Ví dụ, nếu đơn đăng ký nhận vào ngày 20
tháng 2 thì bảo hiểm sẽ có hiệu lực ngày
01 tháng 3.

11

Việc mất quyền lợi bảo hiểm HMO bởi vì
quý vị không còn cư trú, sinh sống hoặc
làm việc trong khu vực dịch vụ HMO

c	Thông báo hủy bỏ bảo hiểm, mẫu thông báo
hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm được khấu trừ

Ngày có hiệu lực: Ngày đầu tiên của tháng
sau khi Blue Shield nhận đơn của quý vị.
Ví dụ, nếu đơn đăng ký nhận vào ngày 20
tháng 2 thì bảo hiểm sẽ có hiệu lực ngày
01 tháng 3.

c Hai biểu mẫu của giấy tờ về tình trạng cư trú California
từ bảng trên trang 2.

Và

–	Đối với đơn đăng ký chỉ có trẻ nhỏ: Phải có xác
minh tình trạng cư trú của phụ huynh hoặc người
giám hộ.
Quan trọng! Hội đủ điều kiện theo tiêu chí của việc mất bảo
hiểm thiết yếu tối thiểu. Điều này có nghĩa là yêu cầu đăng
ký bảo hiểm có thể được nộp tối đa 60 ngày trước và tối đa
60 ngày sau khi bảo hiểm hiện tại kết thúc.
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Quý vị trở thành cư dân của California
trong một tháng bên ngoài thời gian
đăng ký mở và/hoặc được tiếp cận với
chương trình sức khỏe hợp lệ như là kết
quả của việc di chuyển nơi thường trú

Trẻ sơ sinh & trẻ em phụ thuộc (đăng ký riêng):

Ngày có hiệu lực: Nếu yêu cầu được đóng
dấu bưu điện hoặc nhận được trong thời
gian từ ngày đầu tiên đến ngày 15 của
tháng, thì bảo hiểm sẽ có hiệu lực vào
ngày đầu tiên của tháng tiếp theo. Nếu yêu
cầu được đóng dấu bưu điện hoặc nhận
được trong thời gian từ ngày 16 đến ngày
cuối cùng của tháng, bảo hiểm sẽ có hiệu
lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ hai
tiếp theo.

Trẻ ở độ tuổi đi học: Mẫu giáo – Lớp 12
(đăng ký một mình):

c	Giấy khai sinh của các con (chỉ dành cho giấy khai sinh
được cấp bởi bệnh viện, quận, hoặc chính phủ) hoặc
giấy tờ xác nhận hỗ trợ việc nhận con nuôi hoặc tình
trạng giám hộ hợp pháp (nếu có)

c	Hồ sơ ghi danh nhập học từ tiểu bang trước
c	Hồ sơ ghi danh nhập học tại trường của California

Người đăng ký là người lớn và gia đình:
Nếu thay đổi nơi sinh sống trong phạm vi tiểu bang
California hoặc tới California từ một tiểu bang khác của
Hoa Kỳ, vui lòng nộp các giấy tờ sau:
c	Xác nhận thay đổi địa chỉ gần đây, ví dụ như bản kê hóa
đơn dịch vụ hoặc báo cáo thế chấp từ nơi cư trú trước
c Hai biểu mẫu của giấy tờ về tình trạng cư trú California từ
bảng trên trang 2.
–	Đối với đơn đăng ký chỉ có trẻ nhỏ: Phải có xác minh
tình trạng cư trú của phụ huynh hoặc người giám hộ.

12

Và
c	Giấy tờ xác nhận rằng bảo hiểm thiết yếu tối thiểu cho ít
nhất một ngày trong 60 ngày trước khi thay đổi chỗ ở, ví
dụ như thư thông báo đủ điều kiện từ hãng bảo hiểm
Nếu di chuyển tới California từ một quốc gia khác, vui
lòng nộp các giấy tờ sau:
c	Bản sao thị thực Hoa Kỳ và trang thông tin hộ chiếu
nước ngoài, và trang đóng dấu ghi rõ ngày có ghi:
–	
Ngày nhập cảnh California
–	
Ngày rời khỏi quốc gia ban đầu (quốc gia mà quý vị
rời đi để tới đây)
Hoặc, nếu là công dân Hoa Kỳ quay trở lại Hoa Kỳ:
c	Hộ chiếu Hoa Kỳ và bản sao thị thực nước ngoài với
trang thông tin và trang đã đóng dấu ngày có ghi:
–	
Ngày nhập cảnh và ngày rời khỏi quốc gia ban đầu
(quốc gia mà quý vị rời đi để tới đây)
Và
c Hai biểu mẫu của giấy tờ về tình trạng cư trú California từ
bảng trên trang 2.
–	Đối với đơn đăng ký chỉ có trẻ nhỏ: Phải có xác
minh tình trạng cư trú của phụ huynh hoặc người
giám hộ.
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Trở về từ quân đội

13

c	Giấy chứng nhận xuất ngũ hoặc giải ngũ khỏi quân đội

Ngày có hiệu lực: Nếu yêu cầu được đóng
dấu bưu điện hoặc nhận được trong thời
gian từ ngày đầu tiên đến ngày 15 của
tháng, thì bảo hiểm sẽ có hiệu lực vào
ngày đầu tiên của tháng tiếp theo. Nếu yêu
cầu được đóng dấu bưu điện hoặc nhận
được trong thời gian từ ngày 16 đến ngày
cuối cùng của tháng, bảo hiểm sẽ có hiệu
lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ hai
tiếp theo.

Sự kiện hợp lệ khác có thể đăng ký, chẳng hạn như:
Mất bảo hiểm thiết yếu tối thiểu, bao
gồm mất bảo hiểm do hoạt động
Chương 11 của chủ lao động mà từ đó
nhân viên được bảo hiểm nghỉ hưu,
hoặc hết bảo hiểm COBRA

c	Thông báo hủy bảo hiểm COBRA từ nhà quản trị COBRA
c	Thông báo hủy bỏ bảo hiểm, mẫu thông báo hoặc giấy
chứng nhận bảo hiểm được khấu trừ

Ngày có hiệu lực: Ngày đầu tiên của tháng
sau khi Blue Shield nhận đơn của quý vị.
Ví dụ, nếu đơn đăng ký nhận vào ngày 20
tháng 2 thì bảo hiểm sẽ có hiệu lực ngày
01 tháng 3.

14

Phóng thích từ trại giam

c Biểu mẫu Phóng thích từ trại giam

Ngày có hiệu lực: Nếu yêu cầu được đóng
dấu bưu điện hoặc nhận được trong thời
gian từ ngày đầu tiên đến ngày 15 của
tháng, thì bảo hiểm sẽ có hiệu lực vào
ngày đầu tiên của tháng tiếp theo. Nếu yêu
cầu được đóng dấu bưu điện hoặc nhận
được trong thời gian từ ngày 16 đến ngày
cuối cùng của tháng, bảo hiểm sẽ có hiệu
lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ hai
tiếp theo.

c	Giấy tờ chính thức khác chứng minh việc phóng thích từ
trại giam

Tín dụng Thuế đối với Phí bảo hiểm Trả
trước (APTC, Advanced Premium Tax
Credit) hoặc thay đổi tính hợp lệ của
chia sẻ chi phí

c	Tài liệu chính thức từ Covered California cho biết mất tín
dụng thuế (APTC) hoặc thay đổi về tính đủ điều kiện chia
sẻ chi phí với ngày mất hoặc thay đổi

Ngày có hiệu lực: Nếu yêu cầu được đóng
dấu bưu điện hoặc nhận được trong thời
gian từ ngày đầu tiên đến ngày 15 của
tháng, thì bảo hiểm sẽ có hiệu lực vào
ngày đầu tiên của tháng tiếp theo. Nếu yêu
cầu được đóng dấu bưu điện hoặc nhận
được trong thời gian từ ngày 16 đến ngày
cuối cùng của tháng, bảo hiểm sẽ có hiệu
lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ hai
tiếp theo.
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Hoàn tất các dịch vụ bảo hiểm khi nhà
cung cấp dịch vụ được ký kết hợp đồng
không còn tham gia
Ngày có hiệu lực: Nếu yêu cầu được đóng
dấu bưu điện hoặc nhận được trong thời
gian từ ngày đầu tiên đến ngày 15 của
tháng, thì bảo hiểm sẽ có hiệu lực vào
ngày đầu tiên của tháng tiếp theo. Nếu yêu
cầu được đóng dấu bưu điện hoặc nhận
được trong thời gian từ ngày 16 đến ngày
cuối cùng của tháng, bảo hiểm sẽ có hiệu
lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ hai
tiếp theo.
Chương trình quyền lợi sức khỏe đã vi
phạm cơ bản đến một điều khoản cụ thể
của hợp đồng

14

(tiếp tục)

c	Thư từ nhà cung cấp thông báo về việc thay đổi và ngày
hiệu lực của thay đổi từ một nhà cung cấp có tham
gia mạng lưới sang một nhà cung cấp không tham gia
mạng lưới. Thư này phải có phần tiêu đề của hãng và
được ký bởi nhà cung cấp hoặc đại diện hành nghề
hợp pháp.
c	Một bản Giải thích về các quyền lợi từ hãng bảo hiểm từ
chối yêu cầu bảo hiểm, bao gồm cả lý do từ chối

c	Thư từ chương trình bảo hiểm sức khỏe đủ điều kiện cho
biết về vi phạm và ngày phát hiện vi phạm

Ngày có hiệu lực: Nếu yêu cầu được đóng
dấu bưu điện hoặc nhận được trong thời
gian từ ngày đầu tiên đến ngày 15 của
tháng, thì bảo hiểm sẽ có hiệu lực vào
ngày đầu tiên của tháng tiếp theo. Nếu yêu
cầu được đóng dấu bưu điện hoặc nhận
được trong thời gian từ ngày 16 đến ngày
cuối cùng của tháng, bảo hiểm sẽ có hiệu
lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ hai
tiếp theo.
Nạn nhân của bạo hành gia đình hoặc
bỏ mặc vợ/chồng: Một cá nhân hoặc
người đăng ký đủ điều kiện là nạn nhân
của nạn bạo hành gia đình hoặc bỏ mặc
vợ/chồng, bao gồm cả nạn nhân là người
phụ thuộc hoặc chưa lập gia đình trong
hộ gia đình, được đăng ký bảo hiểm
thiết yếu tối thiểu và tìm cách đăng ký
bảo hiểm riêng biệt với thủ phạm bạo
hành hoặc bỏ mặc.

c	Chứng từ bảo hiểm thiết yếu tối thiểu trong 60 ngày
trước ngày đăng ký cho ít nhất một trong những người
đăng ký

Ngày có hiệu lực: Nếu yêu cầu được đóng
dấu bưu điện hoặc nhận được trong thời
gian từ ngày đầu tiên đến ngày 15 của
tháng, thì bảo hiểm sẽ có hiệu lực vào
ngày đầu tiên của tháng tiếp theo. Nếu yêu
cầu được đóng dấu bưu điện hoặc nhận
được trong thời gian từ ngày 16 đến ngày
cuối cùng của tháng, bảo hiểm sẽ có hiệu
lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ hai
tiếp theo.
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Việc đăng ký/không đăng ký trong
chương trình bảo hiểm sức khỏe hợp lệ
là hành động không chủ ý, sơ xuất hoặc
có sai sót do lỗi, khai báo sai, hoặc sự
ngừng hoạt động của Department of
Health and Human Services (HHS, Sở
Y tế và Dịch vụ Dân sinh), hoặc không
đăng ký/không nhận được các khoản tín
dụng thuế phí bảo hiểm nâng cao hoặc
giảm chi phí chia sẻ xuất phát từ việc
một tổ chức không trao đổi cung cấp sự
hỗ trợ/hoạt động đăng ký (cả hai được
quyết định bởi sự trao đổi)
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(tiếp tục)

c	Thư từ nơi trao đổi hoặc HHS hoặc chương trình bảo
hiểm sức khỏe hợp lệ, ghi chi tiết về việc đăng ký hoặc
không đăng ký bị mắc sai sót, bao gồm tên của (các)
thành viên với sự kiện đủ điều kiện và ngày thông báo
Và một trong những điều sau đây:
c	Mẫu đơn ứng cử COBRA, FMLA, hoặc Cal-COBRA
c	Thông báo hủy bỏ bảo hiểm, mẫu thông báo hoặc giấy
chứng nhận bảo hiểm được khấu trừ

Ngày có hiệu lực: Nếu yêu cầu được đóng
dấu bưu điện hoặc nhận được trong thời
gian từ ngày đầu tiên đến ngày 15 của
tháng, thì bảo hiểm sẽ có hiệu lực vào
ngày đầu tiên của tháng tiếp theo. Nếu yêu
cầu được đóng dấu bưu điện hoặc nhận
được trong thời gian từ ngày 16 đến ngày
cuối cùng của tháng, bảo hiểm sẽ có hiệu
lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ hai
tiếp theo.
Được đánh giá là không đủ điều kiện
cho CHIP/Medicaid: Một cá nhân hoặc
người phụ thuộc đủ điều kiện đăng ký
bảo hiểm trên Exchange hoặc thông qua
cơ quan Medicaid hoặc CHIP của tiểu
bang, nhưng việc quyết định đủ điều
kiện bị trì hoãn và không được thông
báo đến cho cá nhân đó cho đến sau giai
đoạn đăng ký mở hàng năm kết thúc và
hơn 60 ngày sau sự kiện đủ điều kiện
nếu bảo hiểm được áp dụng trong giai
đoạn đăng ký đặc biệt.

c	Thông báo từ cơ quan của tiểu bang cung cấp tính hợp
lệ cho bảo hiểm Medicaid

Ngày có hiệu lực: Nếu yêu cầu được đóng
dấu bưu điện hoặc nhận được trong thời
gian từ ngày đầu tiên đến ngày 15 của
tháng, thì bảo hiểm sẽ có hiệu lực vào
ngày đầu tiên của tháng tiếp theo. Nếu yêu
cầu được đóng dấu bưu điện hoặc nhận
được trong thời gian từ ngày 16 đến ngày
cuối cùng của tháng, bảo hiểm sẽ có hiệu
lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ hai
tiếp theo
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(tiếp tục)

Các cá nhân đã đăng ký chương trình
bảo hiểm sức khỏe cá nhân hoặc theo
nhóm đối với năm không tính theo lịch,
ngay cả khi cá nhân hoặc người phụ
thuộc đủ điều kiện có tùy chọn gia hạn
bảo hiểm đó.

c	Thông báo gia hạn chương trình từ hãng bảo hiểm,
có kèm ngày gia hạn.

Ngày có hiệu lực: Ngày đầu tiên của tháng
sau khi Blue Shield nhận đơn đăng ký của
quý vị. Ví dụ, nếu đơn đăng ký nhận vào
ngày 20 tháng 2 thì bảo hiểm sẽ có hiệu lực
ngày 01 tháng 3.
Sự kiện hợp lệ phải được tham khảo từ
Covered California:

Công dân Hoa Kỳ mới (quốc tịch mới
có được)
A47614-VI (10/17)

Các hoàn cảnh đặc biệt khác
(trường hợp phải được xác nhận bởi
Covered California)

Blue Shield of California is an independent member of the Blue Shield Association
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Tình trạng là người Mỹ Bản Địa (có thể
được hưởng đến khoảng thời gian ghi
danh đặc biệt hàng tháng)
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