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Tiền khấu trừ của quý vị là những gì quý vị phải trả
cho hầu hết các dịch vụ y tế trước khi Medicare bắt đầu
chi trả.

Chào mừng đến với Thông báo Tóm lược về
Medicare mới của quý vị! Thông báo này dùng ngôn
ngữ rõ ràng, bản in khổ chữ lớn hơn và bản tóm tắt cá
nhân về khiếu nại và khoản khấu trừ của quý vị.
Thông báo được cải tiến này giúp giải thích rõ hơn
cách để nhận được sự giúp đỡ trả lời các thắc mắc của
quý vị, báo cáo gian lận hoặc mở hồ sơ khiếu nại.
Thông báo này cũng bao gồm các thông tin quan
trọng từ Medicare!
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Nếu quý vị nghĩ rằng bác sĩ hay văn phòng dịch vụ nào
có liên quan đến gian lận, gọi cho chúng tôi tại số 1-800MEDICARE (1-800-633-4227).
Một số ví dụ về gian lận bao gồm quảng cáo dịch vụ y tế
miễn phí, hoặc yêu cầu quý vị thanh toán cho dịch vụ
Medicare mà quý vị không hề sử dụng. Nếu chúng tôi
xác định rằng đầu mối thông tin của quý vị dẫn đến việc
phát hiện gian lận, quý vị có thể được xét thưởng.
Quý vị có thể tạo ra khác biệt! Năm ngoái, Medicare
đã tiết kiệm cho người nộp thuế $4.2 tỷ—số tiền lớn
nhất từng được thu hồi trong một năm—nhờ những
người báo cáo các hoạt động đáng ngờ cho Medicare.
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