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Bu Plan Hakları Özeti, hakların hüküm ve koşullarını, sigortalının yapacağı ödeme tutarlarını ve varsa haklar için geçerli üst sınırları vurgulayan, 
özet bir haklar listesidir.

Plana kaydolduktan sonra, Anthem Blue Cross Life and Health Insurance Company aracılığıyla bir Haklar Özeti (SB, Ingilizce kısaltma) belgesi 
kullanımınıza sunulacaktır. Haklar Özeti; sağlık hizmeti haklarınızın, poliçelerin ve prosedürlerin ayrıntılarını, varsa sigorta kapsamınızdaki 
istisnaları ve sınırlamaları ve ödeyeceğiniz ücretleri açıklar. Lütfen, bu belgedeki “Kapsam Içi Olanlar” ve “Kapsam Dışı Olanlar”a dair ilave 
bilgiler de dahil olmak üzere, kendi planınızla ilgili tüm ayrıntılar için kendi SB'nize bakınız.

Sigorta Departmanı’nın onayına tabidir. Bu özet belgede yer alan bilgiler, yayınlandığı tarih itibarıyla güncel ve doğrudur. Ancak poliçe yılı boyunca eyalet ve 
federal sigorta düzenlemelerine uygun olarak değişiklikler olabilir. Bu belgenin en güncel versiyonu belirtilen web sitesinde çevrim içi olarak yayınlanacaktır. 
Özet belgesinin iki versiyonu arasında bir tutarsızlık olması durumunda, en son versiyon geçerli olacaktır.

Uygunluk ve Kayıt
Kayıt ile ilgili sorularınız için veya adres değişikliği gibi iletişim 
bilgilerinizi güncellemek için lütfen Anthem veya Relation’a değil, 
UC Yüksek Öğrenim Uluslararası Öğrenci Ofisinize (ISO) başvurun.

Poliçeye kaydolmaya uygun olmak için aşağıdaki kategorilerden 
birinde yer almanız gerekir:

1. UC Yüksek Öğrenim İngiliz Dili ve Uluslararası Eğitim 
Programlarından biri üzerinden eğitim faaliyetlerine katılırken, 
geçici olarak kendi anavatanının veya yerleşik olduğu ülkenin 
dışında bulunan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde daimi ikamet 
statüsü verilmemiş, geçerli bir pasaport ve göçmenlik dışı vize 
sahibi olan öğrenci, misafir öğretim görevlisi, bilim adamı ve 
benzeri kişiler.

2. UC Yüksek Öğrenim İngiliz Dili ve Uluslararası Eğitim 
Programlarından biri üzerinden eğitim faaliyetlerine katılan, 
doğuştan ABD vatandaşı olup kalıcı olarak yurtdışında yerleşik 
olan öğrenci, misafir öğretim görevlisi, bilim adamı ve benzeri 
kişiler.

Poliçe kapsamında sigortalı olmanız zorunludur; ancak üniversite, 
halihazırda başka hükümet veya elçilik destekli planlar kapsamında 
sigortalı olan kişileri bu zorunluluktan muaf tutabilir.

Kapsamdan, programınızın başlamasından en fazla 30 gün 
öncesinden itibaren yararlanılabilir. Programlar arasında ve yasal 
olarak ABD programında kalmanıza izin verilmiş olması şartıyla, 
programınızın sona ermesinden en fazla sekiz (8) hafta sonrasına 
kadar, devam kapsamından yararlanılabilir.

Sigortalılık süresinin ilk 31 günü içinde veya tüm sigortalılık süresi 
içinde (hangisi daha kısaysa) okuldan ayrılırsanız, Poliçe kapsamından 
çıkarılırsınız. Primler iade edilmemektedir. Lütfen tüm sorularınız 
için UC Yüksek Öğrenim ISO’nuza başvurun. İstisnalar: Poliçe 
Kapsamındayken herhangi bir ülkenin silahlı kuvvetlerine katılan 
bir Kişi, bu katılma tarihinden itibaren Poliçe kapsamından çıkarılır.

İsteğe Bağlı Uygulamalı Eğitim (OPT) veya Müfredatlı Uygulamalı 
Eğitim (CPT) alan öğrenciler, aşağıdakileri sağlamaları durumunda, 
poliçe kapsamına alınabilir:

1. öğrencinin OPT/CPT'si bir müfredat programının hemen 
sonrasında olmalıdır

2. öğrencinin OPT/CPT’si 12 aydan uzun süreli olmamalıdır. UC 
Yüksek Öğrenim ISO’nuza başvurun.

Sigortalı öğrenciler ayrıca yasal eşlerini, hayat arkadaşlarını 
ve 26 yaşın altındaki bakmakla yükümlü oldukları çocuklarını 
da sigortaya kaydettirebilirler. Öğrencilerin bakmakla yükümlü 
olduğu kişilerden şartları uyanlar, öğrencinin sigortaya kaydolduğu 
tarihte veya doğum, evlat edinme, evlilik, ABD’ye varış tarihinden 
veya diğer sigortaların sona ermesinden (tarihin kanıtlanması 
istenebilir) sonraki 31 gün içinde kaydolmalıdır. Bakmakla yükümlü 
olduğu kişilerden şartları uyanları sigortaya dahil ettirmek isteyen 
öğrenciler, okulları ile irtibata geçmelidir. Bakım yükümlülüğü yeni 
oluşmuş tüm kişilerin (eş ve/veya çocuklar) sigortaya kayıtları ve tam 
prim ödemeleri, bu bakım yükümlülüğünün oluşmasından sonraki 
31 gün içinde yapılmalıdır. Aksi takdirde, Son Kayıt Tarihinden sonra 
sigortaya kayıtları kabul edilmez.
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Web Sayfaları
Daha fazla bilgi için, www.4studenthealth.com (URL'nin sonuna 
uygun kısaltmayı ekleyin) adresinden okulunuzla ilgili web sayfasını 
ziyaret edebilirsiniz.

Okul Kısaltma

UC Berkeley - Yüksek Öğrenim /ext-ucb

UCD Sürekli ve Meslekî 
Eğitim – Yüksek Öğrenim

/ext-ucd

UC Irvine - Yüksek Öğrenim /ext-uci

UC Los Angeles - Yüksek Öğrenim /ext-ucla

UC Riverside - Yüksek Öğrenim /ext-ucr

UC San Diego - Yüksek Öğrenim /ext-ucsd

UC Santa Barbara – Yüksek Öğrenim /ext-ucsb

UCSC Silikon Vadisi – Yüksek Öğrenim /ext-ucsc

Anthem Websitesi
Bir üye hesabı oluşturmak ve Sigorta Kimlik Kartınıza bilgisayarınızdan 
erişmek için aşağıdaki adresten Anthem Web sitesine ulaşabilirsiniz: 
www.anthem.com/ca/register.
Kaydolmak için, adınızı, soyadınızı, okul tarafından verilen Öğrenci 
Kimlik Numaranızı ve doğum tarihinizi girin. Lütfen adın 16 karakterle 
ve soyadın 12 karakterle sınırlı olduğunu unutmayın.

Sydney Health Mobil Uygulaması
Sydney Health uygulaması size Anthem üzerinden haklarınıza, bir 
dijital kimlik kartına ve çok daha fazlasına anında erişim sağlar. 
Haklarınıza erişmek için kullanacağınız bu uygulamayı Apple App 
Store’dan   veya Google Play Store’dan  indirebilir 
ve hesabınızı oluşturabilirsiniz.

Kimlik Kartı
Daimi sigorta kimlik kartınızı indirmek için, Anthem Websitesini 
ziyaret edin veya Sydney Health Mobil Uygulamasını indirin 
ve talimatları uygulayın. Üye kimlik kartınız hazır olmadan tedavi 
görmeniz gerekirse, (800) 888-2108 numaralı telefondan Anthem 
Blue Cross'u arayın. Anthem'in sisteminde değilseniz, kaydı 
onaylamak için (800) 537-1777 numaralı telefondan Relation'ı arayın.
Sigorta kimlik kartınızı her zaman yanınızda bulundurun! Öğrenci 
Sağlık Merkezine (SHC), doktor muayenehanesine, acil bakıma 
veya hastaneye gittiğinizde kartınıza ihtiyacınız olacaktır.

Sağlık Hizmeti Alma ve Hak Talebinde 
Bulunma
Bir Yaralanma veya Hastalığa maruz kalırsanız:
1. Mümkünse önce Öğrenci Sağlık Merkezi’ne (SHC) gitmelisiniz, 

buradaki personel sizi tedavi eder ya da kampüs dışı bir tıbbi 
bakım sağlayıcıya yönlendirir.

2. Kampüs dışında tıbbi tedavi görmeniz gerekirse, Anthem 
Blue Cross Hesaplı Müşteri PPO ağına dahil olan PPO 
sağlayıcıları tercih etmek, tedavi ücretlerinizi düşürebilir. PPO 
hekimlerinin, hastanelerinin ve diğer tesislerin tam listesi için 
www.anthem.com/ca/find-care/ adresini ziyaret edin veya 
(800) 888-2108 numaralı telefonu arayın.

3. Acil bir durumda, en yakın hastaneye gidin veya 911'i arayın.
4. Acil bir durum değilse, ancak derhal tıbbi yardım almanız 

gerekiyorsa, Hastane Acil Servisi (ER) yerine Acil Bakım 
Merkezini kullanmanız cepten yapacağınız ödemelerinizi 
azaltabilir.

Sağlık Hizmeti Alma ve Hak Talebinde Bulunma (devam)

5. Bir PPO tedavi sağlayıcısında tedavi gördükten sonra, genellikle 
sağlayıcınız sigorta şirketine bir hak talebinde bulunur. 
Relation’dan tarafınıza, sigortanın ne kadar ödeme yaptığını ve 
sizin ne kadar ödemeniz gerektiğini ayrıntılarıyla açıklayan bir 
Haklar Açıklaması gönderilir. Haklar Açıklaması ya da ödeme 
sorumluluğunuzun ne olduğu hakkında sorularınız varsa, lütfen 
(800) 888-2108 numaralı telefonu arayın. Size gönderilen 
hastane faturalarını görmezden gelmeyin. 

6. Tedaviden sonra Sağlayıcı, sigorta talebini doğrudan Anthem 
Student Advantage'a göndermezse, bu durumda, aldığınız 
hizmet için ödeme yaptıysanız ayrıntılı bir fatura ve ödeme 
kanıtı ile birlikte bir Anthem Hak Talebi Formu göndererek hak 
talebinde bulunabilirsiniz. Üye hak talebi formunuzu ve ayrıntılı 
faturanızı göndermeden önce, kendi kayıtlarınız için belgelerinizin 
kopyalarını almanız ve orijinal faturaları doldurduğunuz üye 
hak talebi formuna eklemeniz gerekmektedir. Üye hak talebi 
formu ve hak talebi gönderme talimatlarına çevrimiçi olarak, 
www.4studenthealth.com (ardından okulunuzun kısaltması) 
adresinde USE YOUR INSURANCE (SIGORTANIZI KULLANIN) 
bölümündeki Claims (Hak talepleri) kısmından ulaşılabilir.

Öğrenci Sağlık Merkezleri (SHC)
Öğrenci Sağlık Merkezleri (SHC), öğrencilere düşük maliyetle 
birçok tıbbi tedavi sunmaktadır. İlk olarak onaylanmış öğrenci 
sağlık merkezini kullanırsanız ve/veya oradan sevk alırsanız, 
Muafiyet'ten feragat edilir. Bir öğrenci sağlık merkezine erişimi 
olmayan öğrenciler için veya öğrenci sağlık merkezlerine erişimi 
olmayan bakmakla yükümlü oldukları kişiler için Muafiyetten 
feragat edilmeyeceğini lütfen unutmayın.
Öğrenci sağlık merkezinize erişiminiz varsa (aşağıdaki tabloya 
bakınız), mümkün olduğunda kampüs dışından sağlık hizmeti 
almadan önce SHC'den sağlık hizmeti almayı tercih edin. 
Hizmetin alındığı sırada ödenmesi gereken muayene ücretini 
sizin ödemeniz gerekebilir veya alacağınız hizmetler için peşin 
ödeme yapmanız ve ardından geri ödeme talebinde bulunmanız 
gerekebilir. Bu durumda, ayrıntılı bir fatura beyanı istemeniz ve 
bu belgeyi hak talebinizle birlikte göndermeniz gerekmektedir.
Kampüs sağlık merkezinize erişiminiz yoksa, mümkün 
olduğunda kampüs dışındaki Anthem tarafından tercih edilen 
sağlayıcılardan tedavi alın.

Okul Öğrenci Kullanımına Açık

UC Berkeley - Yüksek Öğrenim Hayır

UCD Sürekli ve Meslekî Eğitim – 
Yüksek Öğrenim Aşağıya Bakınız*

UC Irvine - Yüksek Öğrenim Evet

UC Los Angeles - Yüksek Öğrenim Aşağıya Bakınız**

UC Riverside - Yüksek Öğrenim Evet

UC San Diego - Yüksek Öğrenim Evet

UC Santa Barbara - Yüksek Öğrenim Evet

UCSC Silikon Vadisi – Yüksek Öğrenim Hayır

* Küresel Eğitim Programı öğrencileri tedavi için SHC'ye gidebilir; diğer tüm Uluslararası 
Yüksek Öğrenim programlarının öğrencileri, kampüs dışından tedavi almalıdır.

** UCLA Yüksek Öğrenim öğrencileri UCLA öğrenci sağlık merkezinde tedavi olamaz, 
yalnızca Ronald Reagan UCLA Tıp Merkezinde tedavi olabilir.

Ön onay
Planınızdaki belirli hizmetler için ön onay gerekir (Haklar Tablosuna 
bakınız). Ön onay, tıbbi bir işlem veya hizmet için onay almak 
amacıyla, tedavi öncesinde hizmeti almadan önce veya acil bir yatış 
sonrasında Anthem’i aramanız gerektiği anlamına gelmektedir. Ön 
onay siz, doktorunuz, hastane veya akrabalarınızdan biri tarafından 
yapılabilir. Ön onay talepleri, (800) 888-2108 nolu telefondan 
Anthem Student Advantage ile iletişime geçilerek yapılmalıdır.
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Dünya Çapında Acil Durum Hizmetleri
Aşağıdaki hizmetler, Anthem Blue Cross Hayat ve Sağlık Sigortası 
Şirketi tarafından hazırlanan Planın bir parçası değildir. Bu ilave 
seçenekler, GeoBlue® ortaklığıyla, Relation Sigorta Hizmetleri 
tarafından sağlanmaktadır.
Yurtdışına seyahat ederken acil sağlık durumları için sigorta 
kapsamındasınız. 7/24 yardım merkezimiz ve uluslararası doktor 
danışman ağımızla, ihtiyaç duyduğunuzda GeoBlue® aracılığıyla 
doğru destek ve hizmete sahip olursunuz.
Bu hizmetlere acil durumda tıbbi tahliye, naaşın ülkesine geri 
gönderilmesi, acil durum travma danışmanlığı, tercümanlar ve 
öğrencilerin kendi ülkesinden uzakta karşılaştığı zorluklarda 
yardımcı olmayı amaçlayan birçok hizmet dahildir ancak bunlarla 
sınırlı değildir. Tüm hizmetler GeoBlue® tarafından planlanmalı ve 
verilmelidir.
Tıbbi yardıma ihtiyacınız varsa ve daimi ikametgahınızdan 
veya kampüsten 100 milden daha uzaktaysanız veya başka bir 
ülkedeyseniz, +1 (833) 511-4763 numaralı telefondan GeoBlue 
Global Sağlık ve Güvenlik Ekibini arayın. Okulunuzun web 
sayfasındaki USE YOUR INSURANCE (Sigortanızı Kullanın) 
bölümündeki Travel Assistance (Seyahat Yardımı) simgesine 
tıklayarak www.4studenthealth.com adresinden daha ayrıntılı 
bilgi alabilirsiniz.

Tercih Edilen Hizmet Sağlayıcı Kurum
Bu Uluslararası Öğrenci Sağlık Sigortası Planı’na, Anthem Blue Cross 
Prudent Buyer Plan (PPO) Hastane ve Hekimler ağına erişim de 
dahildir. Sigortalı Kişiler, Anthem Blue Cross Hesaplı Müşteri PPO 
ağını kullanarak kendi cebinden yapacağı harcamaları azaltabilir. 
Ağa erişim, Anlaşmalı Sağlayıcılar tarafından tedavi edildiğinde, 
gerçekleşen Kapsam Dahilindeki Tıbbi Giderler için, ülke genelinde, 
Anlaşmalı Fiyatın %100'üne kadar giderlerin sigorta tarafından 
ödenmesini sağlar. Dünya çapında kapsama yalnızca acil durum, 
acil durum ambulansı ve acil bakım hizmetleri ile sınırlıdır. Haklar 
Özetinde belirtilen durumlar hariç, Anlaşmalı Olmayan Sağlayıcılar 
tarafından tedavi edildiğinde gerçekleşen Kapsam Dahilindeki 
Tıbbi Giderler için, dünyanın her yeri için, Makul Giderlerin %50'si 
sigorta tarafından ödenir. PPO Hastanelerinin, Doktorlarının veya 
tesislerinin tam listesi için, (800) 888-2108 numaralı telefonu arayın 
veya www.anthem.com/ca/find-care/ adresini ziyaret edin.
Hak talebi göndermeyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen Sağlık Hizmeti 
Alma ve Hak Talebinde Bulunma bölümüne bakın. Anlaşmalı Olmayan 
Sağlayıcılar, Anlaşmalı Hastane ve tesislerde hizmet sunabilir.
Sigortalı bir kişinin ihtiyaç duyduğu bir hizmet veya malzeme Plan 
kapsamındaysa ancak bir Tercih Edilen Sağlık Hizmeti Sağlayıcıdan 
temin edilemiyorsa, sigortalı kişiler yardım almak için kimlik kartının 
arkasındaki ücretsiz numaradan Anthem ile iletişime geçmelidir. 
Bu durumda, Anthem, sigortalı bir kişinin Tercih Edilenler Dışındaki 
bir Sağlık Hizmeti Sağlayıcıdan hizmet veya malzeme alması için 
ön onay verebilir. Anthem tarafından ön onay verildiğinde, sigorta 
kapsamındaki ilaç ve tedavi masrafları Tercih Edilen Sağlık Hizmeti 
Sağlayıcı Ağı hakları oranında müşteriye geri ödenir.

Haklar Tablosu
Plan kapsamında mevcut olan hakların özet bir açıklaması aşağıda verilmiştir. Lütfen hakların ve sınırlamaların daha ayrıntılı bir açıklaması 
için Haklar Özetine bakın.
Sevk Şartı: Kampüs dışındaki bir sağlık hizmeti sağlayıcıdan tedavi almanız için bir sevk gerekli değildir. Bununla birlikte, tedavi için ilk olarak 
öğrenci sağlık merkezine başvurmanız ve öğrenci sağlık merkezi tarafından kampüs dışı bir hizmet sağlayıcıya yönlendirilmeniz durumunda 
Poliçe Yılı Muafiyeti’nden feragat edilecektir. Öğrenci olmayanlar (yani bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler, misafir öğretim görevlileri) 
öğrenci sağlık merkezinin hizmetlerinden yararlanamazlar ve bu nedenle Muafiyet feragati için gereken şartları sağlamazlar.
Şirket, aşağıda listelenen Kapsam Dahilindeki Giderleri öder. Aşağıda listelenen haklar, Müşterek Sigorta, Cepten Ödeme Üst Sınırı ve 
belirtilen PPO Planı tipi üst sınırlarına tabidir. Haklar, Haklar Tablosunda aksi belirtilmediği sürece Muafiyet’e tabidir.

KAPSAM DAHİLİNDEKİ TIBBİ HAKLAR ANTHEM BLUE CROSS
PPO SAĞLAYICI

ANLAŞMASIZ
SAĞLAYICI

Hak Tutarı Üst Sınırı Belirtilen haller dışında sınırsız

Muafiyet (kişi başına, poliçe yılı başına) 100 $ 200 $

Cepten Ödeme Üst Sınırı kişi başına 6.350 $ / aile başına 12.700 $, poliçe yılı başına

Önleyici Bakım Hakları
Rutin taramaları/aşıları içerir.

Anlaşmalı Ücretin %100’ü
(muafiyet uygulanmaz) Makul Giderlerin %50’si

Hastanede Yatış
Doğum, zihinsel/davranışsal sağlık ve madde bağımlılığını içerir. Anlaşmalı Ücretin %100’ü Makul Giderlerin %50’si

Nitelikli Hemşire Bakımı (tesis içinde)
Ön onay gereklidir. Anlaşmalı Ücretin %100’ü Makul Giderlerin %50’si

Doğum Öncesi ve Doğum Sonrası Bakımı Anlaşmalı Ücretin %100’ü
(muafiyet uygulanmaz) Makul Giderlerin %50’si

Doktor Evde ve Muayenehane Hizmetleri
Birinci basamak ve uzman doktor muayenelerini içerir.

Anlaşmalı Ücretin %100’ü
(muafiyet uygulanmaz) Makul Giderlerin %50’si

Teşhis/Tanı Hizmetleri
Laboratuvar, röntgen ve ileri tanısal görüntülemeyi içerir (yani MRI/PET/CAT 
taramaları).

Anlaşmalı Ücretin %100’ü Makul Giderlerin %50’si

Acil Servis Tesis Hizmetleri
Acil servis hekimi ücreti ayrı olabilir.

Anlaşmalı Ücretin %100’ü
Vizite/muayene başına 75 $ sigortalı 

ödemesi (hastaneye yatırılırsa sigortalı 
ödemesinden feragat edilir)

Anlaşmalılar ile aynı şekilde 
kapsanmaktadır

Acil Bakım (muayenehanede) Anlaşmalı Ücretin %100’ü
(muafiyet uygulanmaz) Makul Giderlerin %50’si

(DEVAM)
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KAPSAM DAHİLİNDEKİ TIBBİ HAKLAR (DEVAM) ANTHEM BLUE CROSS
PPO SAĞLAYICI

ANLAŞMASIZ
SAĞLAYICI

Ambulans (hava ve kara) Anlaşmalı Ücretin %100’ü Anlaşmalılar ile aynı şekilde 
kapsanmaktadır

Ayakta Zihinsel/Davranışsal Sağlık ve Madde Bağımlılığı
Anlaşmalı Ücretin %100’ü

(muayenehane ziyaretlerinde
 muafiyet uygulanmaz)

Anlaşmalılar ile aynı şekilde 
kapsanmaktadır

Ayakta Cerrahi Tedavi Anlaşmalı Ücretin %100’ü Makul Giderlerin %50’si

Diğer Doktor Muayeneleri
Alışveriş merkezi sağlık kliniği, çevrim içi muayeneler, kayropraktik hizmetleri 
(sınırlamalar mevcuttur)  ve akupunkturu içerir.

Anlaşmalı Ücretin %100’ü
(muafiyet uygulanmaz) Makul Giderlerin %50’si

Muayenehanede alınan Diğer Hizmetler
Alerji testleri, kemoterapi/radyasyon tedavisi, hemodiyaliz ve 
infüzyon/enjeksiyon yoluyla muayenehanede verilen reçeteli ilaçları içerir.

Anlaşmalı Ücretin %100’ü Makul Giderlerin %50’si

Nekahat ve Rehabilitasyon - Evde Sağlık Bakımı Anlaşmalı Ücretin %100’ü Makul Giderlerin %50’si

Rehabilitasyon ve Habilitasyon Hizmetleri 
Bir muayenehanede veya poliklinikte fiziksel terapi/ konuşma terapisi/ mesleki 
terapiyi içerir.

Anlaşmalı Ücretin %100’ü
(muayenehane ziyaretlerinde

 muafiyet uygulanmaz)
Makul Giderlerin %50’si

Dayanıklı Tıbbi Ekipman Anlaşmalı Ücretin %100’ü Makul Giderlerin %50’si

Protezler Anlaşmalı Ücretin %100’ü Makul Giderlerin %50’si

KAPSAM DAHİLİNDEKİ GÖZ VE DİŞ SAĞLIĞI HAKLARI ANTHEM BLUE CROSS
PPO SAĞLAYICI

ANLAŞMASIZ
SAĞLAYICI

Çocuk Göz Sağlığı İçin Temel Sağlık Hakları
19 yaşın altındaki sigortalı kişilerle sınırlıdır. Yılda bir muayene/takma, gözlük çerçevesi, 
tek görüş lensleri ve kontak lensleri içerir.

Ayrıntılar için Haklar Özetine bakın

Çocuk Diş Sağlığı İçin Temel Sağlık Hakları
19 yaşın altındaki sigortalı kişilerle sınırlıdır. Ayrıntılar için Haklar Özetine bakın

KAPSAM DAHİLİNDEKİ REÇETELİ İLAÇ HAKLARI ANTHEM BLUE CROSS
PPO SAĞLAYICI

ANLAŞMASIZ
SAĞLAYICI

Bu planda Klasik İlaç Listesi kullanılmaktadır. Listede olmayan ilaçlar kapsam 
dışındadır.

• Bir perakende eczanede (Anlaşmalı ve Anlaşmasız) en fazla 30 günlük miktarı 
kapsar

• Eve teslim programını (yalnızca Anlaşmalı) kullanarak en fazla 90 günlük 
miktarı kapsar

Muadil (Jenerik) İlaç: 10 $ sigortalı 
ödemesi

Tercih Edilen/Markalı İlaç: 35 $ 
sigortalı ödemesi

Tercih Edilmeyen ve Özel İlaç:
50 $ sigortalı ödemesi
(muafiyet uygulanmaz)

Anlaşmalı Ücretin %50’si
Reçete başına 250 $'a kadar 

(sadece perakende)

Anthem Blue Cross, yürürlükteki Federal medeni haklar kanunlarına uygun faaliyette bulunur ve ırk, renk, ulusal köken, yaş, engellilik ve cinsiyet temelinde ayrımcılık 
yapmaz.

Arapça
     إذا آنت تتحدث اذآر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان.  تصل برقم  

Çince-S
如果您说中文，您可以免费费得语言援助服务。请致电  
+1 (800) 888-2108。

Çince-T
如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 

+1 (800) 888-2108。

Fransızca
Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont 
proposés gratuitement. Appelez le +1 (800) 888-2108.  

Fransızca Haiti Kreyolu
Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou 
ou. Rele +1 (800) 888-2108.  

Almanca
Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche 
Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer  
+1 (800) 888-2108. 

İtalyanca
In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di 
assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numero  
+1 (800) 888-2108. 

Japonca
日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。

+1 (800) 888-2108 まで、お電話にてご連絡ください。 

Korece
한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 

수 있습니다. +1 (800) 888-2108 번으로 전화해 주십시오. 

Farsça
  اگر بھ زبان فارسی گفتگو می کنید، تسھیالت زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با 

تماس بگیرید  

Lehçe
Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy 
językowej. Zadzwoń pod numer +1 (800) 888-2108.  

Portekizce
Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, 
grátis. Ligue para +1 (800) 888-2108.  

Rusça
Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные 
услуги перевода. Звоните +1 (800) 888-2108. 

İspanyolca
Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de 
asistencia lingüística. Llame al +1 (800) 888-2108. 

Tagalog
Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga 
serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa  
+1 (800) 888-2108.  

Vietnamca
Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ 
miễn phí dành cho bạn.  Gọi số +1 (800) 888-2108. 

.+1 (800) 888-2108

.+1 (800) 888-2108
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