Gói PPO

Ngày Có Hiệu Lực: 1/8/2020

Thời Kỳ Thụ Hưởng: 01/01/2021 - 31/12/2021
Thời Kỳ Thụ Hưởng Tối Đa* (mỗi người; không áp dụng cho Hạng I): $2.000
Niềng Răng—Người Lớn & Trẻ Em: 50%
Khoản Tối Đa Trọn Đời (mỗi người): $2.000

Nha Sĩ thuộc Tổ Chức Nhà
Cung Cấp Ưa Thích (PPO)
Delta Dental

Nha Sĩ Delta Dental
Premier

Nha Sĩ Không Tham Gia

$0/$50
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Khoản Khấu Trừ Trong Thời Kỳ Thụ Hưởng
Không áp dụng cho hạng 1 trong mạng lưới
— không có khoản khấu trừ bên ngoài mạng
lưới—$50 cho mỗi thời kỳ thụ hưởng
Hạng 1- Chẩn Bệnh & Phòng Ngừa
Thăm khám
Vệ sinh
Súc miệng bằng florua
X quang
Trám bít hố và rãnh
Hạng 2 - Phục hồi
Phục Hồi
Trám Răng Sau Bằng Composite
Bệnh Học Nội Nha Khoa (Rút Tủy Răng)
Bệnh Học Nha Chu
Phẫu Thuật Miệng
Hạng 3 - Chính
Răng giả
Răng Giả Một Phần
Cấy ghép răng
Cầu răng
Mão răng

*Mới trong năm nay! Khoản Tối Đa Hàng Năm của Quý Vị là số tiền tối đa mà bảo hiểm sẽ bao trả mỗi năm. Đối với các dịch vụ nha
khoa vượt quá số tiền này, quý vị sẽ phải chi trả phí tổn xuất túi, ngoại trừ chi phí của Hạng I.
Xin lưu ý: Bản thông tin tóm tắt ngắn gọn các phúc lợi hiện có chỉ dành cho mục đích so sánh chứ không cấu thành hợp đồng. Sau khi
đăng ký một gói, quý vị sẽ được phát sổ tay phúc lợi nêu các thông tin chi tiết khác về gói Delta Dental PPO. Nếu quý vị có bất kỳ thắc
mắc nào, vui lòng gọi cho bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi hoặc truy cập trang web tại DeltaDentalWA.com.
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Hưởng lợi nhiều nhất từ các phúc lợi của quý vị!
Tạo tài khoản MySmile®
Tài khoản này giúp quý vị truy cập an toàn 24/7 vào thẻ căn cước, thông tin về phúc lợi, chi phí xuất túi ước tính của
mình và nhiều thông tin khác!
Chúng tôi có công cụ “Tìm ID thành viên” để giúp quý vị dễ dàng đăng ký. Vui lòng truy cập DeltaDentalWA.com để
tạo tài khoản.
Chọn một nha sĩ trong mạng lưới
Chương trình bảo hiểm giúp quý vị tiếp cận mạng lưới Delta Dental PPO. Tuy nhiên, quý vị sẽ được hưởng nhiều lợi
ích nhất khi tới thăm khám với một nha sĩ thuộc mạng lưới Delta Dental PPO. Vui lòng truy cập DeltaDentalWA.com
để tìm một nha sĩ trong mạng lưới của quý vị (xem cách tìm trên trang tiếp theo).
Chương trình này cũng cho phép quý vị tiếp cận với mạng lưới Delta Dental Premier®. Mạng lưới này giúp quý vị tìm
một nha sĩ thuộc mạng lưới PPO bên ngoài khu vực của quý vị, nếu cần. Điều này có nghĩa là quý vị có thể tránh
được chi phí cao hơn ngoài mạng lưới (xem biểu đồ bên dưới).
Bao trả nhiều dịch vụ nha khoa hơn
Chi phí của Hạng I không tính vào Khoản Tối Đa Hàng Năm của quý vị. Điều này đồng nghĩa với việc bảo hiểm
sẽ bao trả nhiều chi phí Hạng II và III hơn cho quý vị.
PPO

Premier

Ngoài mạng lưới

Mạng lưới nha khoa trong chương trình của quý vị
Nhiều lợi ích nhất đồng nghĩa với ít chi phí xuất túi nhất
Gửi đơn yêu cầu thanh toán bảo hiểm cho quý vị
Đi kèm với tiện ích quản lý chất lượng và bảo đảm chi phí của
chúng tôi
Không bảo đảm chi phí đồng nghĩa với chi phí xuất túi nhiều nhất

Tìm một nha sĩ trong mạng lưới ở gần quý vị:
1. Truy cập vào DeltaDentalWA.com
2. N
 hấp vào ‘Online Tools’ (Công Cụ Trực Tuyến) và sử dụng công
cụ ‘Find a Dentist’ (Tìm Nha Sĩ) của chúng tôi
3. Chọn ‘Delta Dental PPO’ để lọc kết quả tìm kiếm
Thường xuyên tới thăm khám với nha sĩ của quý vị.
Chương trình của quý vị bao trả cho các lần thăm khám chăm sóc dự
phòng mỗi năm. Vệ sinh và kiểm tra răng miệng định kỳ là việc làm thiết
yếu giúp bảo vệ nụ cười của quý vị và tránh những vấn đề về răng miệng
gây khó chịu, tốn kém trong tương lai.
Ước tính chi phí xuất túi của quý vị.
Khi biết trước chi phí phải trả, quý vị và nha sĩ có thể lập kế hoạch điều
trị nhằm đạt được lợi ích tối đa.
MySmile Cost GenieSM giúp quý vị ước tính ngay chi phí. Phần mềm này
rất hữu ích đối với những phương pháp điều trị cơ bản như trám răng.
Quý vị chỉ cần đăng nhập vào tài khoản MySmile để xem thông tin ước
tính chi phí của riêng mình.

Quý vị có thắc mắc?
Chúng tôi rất vui được
trợ giúp quý vị!
800-554-1907
Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 7 giờ sáng
đến 5 giờ chiều. PT

Nếu quý vị cần điều trị chuyên sâu, như bịt răng, hãy đề nghị nha sĩ
“Xác Định Trước” giúp quý vị. Nha sĩ sẽ cung cấp cho quý vị một bản
Xác Nhận Điều Trị Và Chi Phí. Bản xác nhận này sẽ nêu chi tiết kế hoạch
điều trị của quý vị, các lợi ích quý vị sẽ nhận được và số tiền quý vị có
thể nợ nha sĩ cho đợt điều trị.
Nha khoa 9

