
ВАША СТРАХОВА КАРТКА

страхова компанія

Ймовірно, ваш план медичного страхування надіслав вам страхову картку з 

інформацією про ваше страхове покриття. Тримайте її при собі. Вона знадобиться вам, 

коли ви звернетеся до постачальника медичних послуг або якщо ви зателефонуєте 

до свого плану медичного страхування, щоб поставити запитання. Ваша картка може 

виглядати інакше, ніж картка, що зображена нижче, але має містити інформацію того 

самого типу. Деякі плани медичного страхування не видають картки, але мають надати 

вам цю інформацію іншим шляхом. Зверніться до свого плану, якщо ви не отримали 

картку або не можете зрозуміти інформацію, що вказана на ній. 

1. Ім’я учасника
Зазвичай надруковане на 

вашій картці.

2. Номер учасника 
Цей номер використовується для ідентифікації 

вас. Номер учасника дозволяє зрозуміти 

вашому постачальнику медичних послуг, як 

виставляти рахунки вашому плану медичного 

страхування. Якщо ваш чоловік (дружина) або 

діти також входять до страховки, ваші номери 

учасників можуть виглядати дуже схоже.

4. Доплата 
Це суми, які ви повинні 

будете сплачувати 

за отримання медичного 

обслуговування.

5. Номери телефонів
Ви можете зателефонувати 

до свого плану медичного 

страхування, якщо у вас 

виникнуть запитання щодо 

пошуку постачальника 

медичних послуг або щодо того, 

що включає ваше покриття.

6. Тип плану 
Ваша картка може мати позначку HMO 

або PPO для опису типу вашого плану. Ці 

позначки дозволяють вам зрозуміти, який 

тип мережі має ваш план, щоб ви могли 

бачити, які постачальники медичних послуг 

є для вас «в мережі».

3. Номер групи 
Цей номер 

використовується 

для відстеження 

конкретних виплат, які 

пропонує ваш план.

Служба підтримки учасників: 800 XXX XXXX
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Ім’я учасника: Джейн Доу

Номер учасника: XXX XXX XXXX

Номер групи: XXX XXX XXXX

Тип плану: 1341 6
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7. Доплати за 
відпуск за рецептом
Це суми, які ви повинні 

будете сплачувати за 

кожен виписаний вам 

рецепт.

8. Інформація про ціни  
Нова інформація про ціни відображатиметься на 

наданій вам фізичній або електронній страховій 

ідентифікаційній картці (зазвичай на звороті 

картки), включаючи застосовні мінімальні суми, 

що не відшкодовуються, застосовні граничні 

суми, сплачувані за власний кошт , а також 

номер телефону та веб-сайт, де ви можете 

отримати допомогу або додаткову інформацію.
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Доплата PCP: 15,00 доларів США

Доплата спеціалісту: 25,00 доларів США

Доплата пункту невідкладної
 допомоги: 25,00 доларів США

Дата набрання чинності: 

01.01.21

№ групи відпуску за рецептом: 
123456789 
Доплата за відпуск за рецептом:

15,00 доларів США, непатентовані ліки 

25,00 доларів США, назва бренду

https://www.cms.gov/go.cms.gov/c2c

