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Usando  seu  seguro /  Citrus  College

Por  que  isso  Importa?

Seu  cartão  de  seguro

O  que  significa  “In-Network”  e

Como  se  inscrever

Onde  acessar  os  cuidados

•  Centro  de  saúde  do  campus,  para  doenças  ou  ferimentos  leves

Se  você  precisar  procurar  tratamento  médico  antes  de  receber  o  aviso  de  que  sua  carteira  de  

identidade  está  ativa,  entre  em  contato  com  a  Relation  pelo  telefone  (800)  537-1777  para  obter  o  

número  de  identificação  do  seu  seguro.

•  Centro  de  atendimento  urgente,  para  doenças  ou  lesões  não  emergenciais  que  precisam  de  

atendimento  imediato  quando  o  centro  de  saúde  do  campus  está  fechado

Em  caso  de  dúvidas  sobre  a  inscrição,  entre  em  contato  com  os  Serviços  de  Seguro  de  

Relacionamento  pelo  telefone  (800)  537-1777  (segunda  a  sexta,  das  8h  às  17h,  horário  do  Pacífico).

Visite  www.4studenthealth.com/citrus  para  se  inscrever  online  com  cartão  de  crédito.  No

Se  você  tiver  uma  doença  ou  uma  lesão,  aqui  estão  os  lugares  aos  quais  você  tem  acesso.  Cada  

opção  é  discutida  em  detalhes  nas  páginas  a  seguir.

notificando-o  para  fazer  o  download  do  seu  cartão  de  identificação.  Você  pode  configurar  uma  conta  

em  www.geobluestudents.com  para  acessar  seu  cartão  de  identificação  a  qualquer  momento.

no  momento  em  que  você  se  inscreve  no  plano,  você  também  pode  inscrever  seu  cônjuge,  parceiro  

doméstico  ou  filhos  menores  de  26  anos.  Os  dependentes  só  serão  inscritos  mais  tarde  se  ocorrerem  

dentro  de  31  dias  do  casamento,  nascimento,  adoção  ou  chegada  aos  EUA

•  TeleMD™  ou  consultório  médico,  para  preocupações  médicas  e  consultas  médicas

Se  você  usar  um  provedor  de  PPO  Blue  Card,  os  serviços  médicos  cobertos  são  pagos  pela  seguradora  

em  100%  (após  co-pagamentos).  Se  você  usar  um  provedor  fora  da  rede,  ou  seja,  um  provedor  que  não  

faz  parte  da  rede  PPO  Blue  Card,  as  despesas  médicas  cobertas  são  pagas  em  80%.  Os  copays  não  

estão  incluídos  no  que  a  seguradora  paga.

Você  receberá  um  e-mail  da  GeoBlue  no  início  de  cada  semestre/período

•  Hospital,  apenas  para  cirurgia  programada  ou  emergência  médica

Leve  o  seu  cartão  de  identificação  com  você  em  todos  os  momentos!  Você  precisará  do  seu  cartão  

quando  visitar  o  centro  de  saúde  do  campus,  consultório  médico,  atendimento  de  urgência  ou  hospital.

In-network  significa  provedores  como  médicos,  especialistas  e  hospitais  que  aceitam  este  plano  

de  seguro.  Nota:  Às  vezes  também  é  chamado  de  rede  “PPO”  ou  “Preferred”.  A  rede  para  este  plano  é  

a  Blue  Cross  Blue  Shield,  também  conhecida  como  “Blue  Card  PPO”.
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O  que  você  vai  pagar

Encontre  um  médico  ou  instalação  na  rede

Usando  seu  seguro /  Citrus  College

(copay  dispensado  se  você  for  internado  no  hospital)

•  Um  co-pagamento  de  $  250  se  você  for  a  um  hospital  Blue  Card  PPO

1.  Vá  para  www.geobluestudents.com  e  em  “Find  a  Provider”  selecione
“Provedores  dos  EUA”.

6.  Digite  seus  critérios  de  pesquisa  e  clique  em  7.  Faça  

sua  seleção  na  lista  e  ligue  para  marcar  uma  consulta.

É  melhor  localizar  um  médico  PPO  Blue  Card,  centro  de  atendimento  urgente  e  pronto-

socorro  perto  de  você  antes  de  ficar  doente.  Sempre  verifique  se  o  provedor  faz  parte  da  Rede  Blue  

Card  PPO  antes  de  receber  o  tratamento.

•  Um  co-pagamento  de  $  35  quando  você  for  a  um  centro  de  atendimento  de  urgência  Blue  Card  PPO  

quando  o  centro  de  saúde  do  campus  ou  consultório  médico  estiver  fechado

.

•  Um  co-pagamento  de  $  250  se  você  for  a  um  pronto-socorro  Blue  Card  PPO

•

•  O  custo  da  taxa  de  seguro

fornecedor

•  Um  co-pagamento  de  $  20  quando  você  for  ao  consultório  médico  do  Blue  Card  PPO

4.  Digite  o  código  “QHS”  e  clique  em  Continuar.

Valor  total  para  quaisquer  serviços  não  cobertos  pelo  seguro

(copay  dispensado  no  centro  de  saúde  do  campus)

(veja  exclusões  e  limitações  no  Guia  do  Membro)

•  Co-pagamento  de  US$  10  para  medicamentos  genéricos,  co-pagamento  de  US$  30  para  

medicamentos  de  marca  e  co-pagamento  de  US$  50  para  medicamentos  injetáveis

2.  Clique  em  Escolher  um  local  e  um  plano.

5.  Clique  em  Médicos  por  nome,  Médicos  por  especialidade,  Locais  por  nome  ou  Locais  por  

tipo.

3.  Digite  seu  endereço  e  cidade,  ou  CEP,  clique  no  endereço  para  confirmar  e  clique  em  Sim,  está  
correto.

•  Cosseguro  fora  da  rede  de  20%  se  você  não  usar  um  PPO  Blue  Card
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Usando  seu  seguro /  Citrus  College

(O  tratamento  deve  ser  medicamente  necessário)

Saúde  na  ponta  dos  dedos

•  Testes,  procedimentos  e  serviços  de  laboratório,  como  raios-X  e  coletas  de  sangue

•  Fisioterapia,  quiropraxia,  acupuntura

•  Visite  o  A  ou

(626)  914-8671

Serviços  Avançados  de  Gestão  de  Cuidados  Médicos  de  Saúde

HORAS

Para  cuidados  médicos  gerais,  visite  o  Centro  de  Saúde  do  Estudante.  A  equipe  pode  
tratar  muitas  condições  ou  encaminhá-lo  para  outro  médico  ou  especialista,  se  
necessário.

Centro  de  Saúde  do  Estudante

•  Despesas  de  emergência

Segunda-feira  quinta-feira

Segunda-feira

Prédio  de  Serviços  Estudantis,  1º  andar

•  Cirurgia,  interna  e  externa

A  GeoBlue  oferece-lhe  a  possibilidade  de  obter  acesso  confidencial  ao  seu  médico  por  
telefone  ou  videochamada:

•  Gravidez  e  maternidade

•  Máximo  de  $  250.000  por  ano  para  todas  as  despesas  médicas  elegíveis

•  Entrar

Virtual

•  Prescrições,  cobertas  a  100%  da  cobrança  real  após  o  co-pagamento  (se  você  usar  
uma  farmácia  fora  da  rede,  deverá  pagar  integralmente  e,  em  seguida,  enviar  um  
pedido  de  reembolso)

•  A  maioria  das  consultas  médicas  e  despesas  hospitalares,  pagas  a  100%  (após  co-
pagamento)  quando  utiliza  um  provedor  de  PPO  Blue  Card;  ou  80%  quando  você  usa  
um  provedor  fora  da  rede

Limitações,  cosseguro  e  co-pagamentos  podem  ser  aplicados.  Consulte  o  Certificado  do  
Plano  para  obter  detalhes  completos  dos  benefícios.

•  Imunizações;  até  $  250  no  máximo

e  baixe  o  Global  TeleMD™  de

14h00  –  18h00

Verão

•  Crie  um  perfil

(Tétano,  Hepatite  B  Series,  MMR,  Influenza,  Teste  cutâneo  de  TB)

8h30  –  14h00

O  que  é  coberto

Centro  de  Saúde  do  Campus
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3.  Chegue  15  minutos  antes  do  horário  marcado.

4.  Traga  seu  cartão  de  identificação  do  seguro  com  você.

(626)  594-0478

•  Healthcare  Partners  Med  Grp

20540  E  Arrow  Hwy,  Ste  B

148  N  Grand  Avenue

2.  Ligue  para  o  consultório  médico  para  marcar  uma  consulta.  Diga  a  eles  que  você  tem

Covina,  CA  91724

(626)  364-3245

Seguro  Blue  Card  PPO  (parte  da  Rede  de  Provedores  Preferenciais  Blue  Cross  Blue  Shield).

Glendora,  CA  91741

Quando  você  tiver  uma  necessidade  de  cuidados  de  saúde,  como  uma  doença,  lesão  ou  

outro  problema  médico,  agende  uma  consulta  com  um  médico.

1.  Use  um  médico  PPO  Blue  Card  sempre  que  possível.  Nota:  você  não

Não  vá  ao  hospital  por  causa  de  pequenas  doenças  ou  ferimentos!  Se  você  precisar  consultar  

um  médico  imediatamente  e  não  puder  esperar  por  uma  consulta  agendada,  dirija-se  a  um  centro  

de  atendimento  de  urgência.  As  salas  de  emergência  do  hospital  geralmente  cobram  2  a  3  vezes  

mais  do  que  um  consultório  médico  ou  centro  de  atendimento  de  urgência.  Use  um  centro  de  

atendimento  de  urgência  em  vez  de  uma  sala  de  emergência  para  economizar  tempo  e  dinheiro.

(626)  857-2580

Aqui  estão  alguns  centros  de  atendimento  de  urgência  Blue  Card  PPO  próximos  ao  campus:

obrigado  a  consultar  os  médicos  do  Blue  Card  PPO;  no  entanto,  se  você  optar  por  consultar  

um  médico  que  não  seja  um  provedor  de  PPO  Blue  Card,  terá  que  pagar  20%  dos  encargos.

•  Integrative  Urgent  Care  Inc

Toda  visita  a  um  profissional  de  saúde,  seja  no  posto  de  saúde  do  campus,  consultório  

médico,  pronto-socorro,  pronto-socorro,  etc.,  é  tratada  com  confidencialidade.  Nenhuma  informação  

será  divulgada  sem  o  seu  consentimento  expresso  por  escrito.

1365  S  Grand  Avenue

•  Medcove  Urgent  Care  Apc

Glendora,  CA  917401
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Atendimento  de  urgência

Consultas  médicas

Usando  seu  seguro /  Citrus  College
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•  Febre  ou  erupção  cutânea  mais  alta  após  a  cirurgia

•  Ossos  quebrados

•  Faça  o  download  de  um  formulário  de  solicitação  de  prescrição  em  www.4studenthealth.com/citrus

em  Farmácia  na  seção  USE  SEU  SEGURO  e  preencha  o  formulário  completamente.

Pontos  a  considerar:

•  Dor  intensa  ou  sangramento  excessivo  (especialmente  na  cabeça)

•  Ataque  cardíaco

Se  utilizar  uma  farmácia  fora  da  rede,  terá  de  pagar  as  prescrições  na  totalidade  e,  

em  seguida,  apresentar  um  pedido  de  reembolso.

No  caso  de  uma  emergência  com  risco  de  vida,  ligue  para  o  911  para  uma  ambulância  ou  vá  

para  a  sala  de  emergência  do  hospital  mais  próximo  (ER).

Exemplos  de  emergências  com  risco  de  vida:

Estes  são  apenas  alguns  exemplos  de  condições  médicas  de  emergência.  Estes  exemplos  não  

constituem  aconselhamento  médico.  Entre  em  contato  com  um  profissional  médico  se  tiver  dúvidas  

sobre  qualquer  condição  médica.

•  Acidente  de  carro

Se  o  seu  médico  prescrever  um  medicamento,  você  pode  preenchê-lo  em  qualquer  farmácia,  

incluindo  CVS,  Rite  Aid,  Walgreens  e  Walmart.  Peça  SEMPRE  a  forma  genérica  do  medicamento,  

se  disponível;  isso  diminuirá  o  custo.

•  Tosse  com  sangue

•  Envie  todos  os  recibos  com  o  formulário  de  solicitação  preenchido  para  o  endereço  no  formulário.  

Você  será  reembolsado  em  100%  do  custo  do  medicamento,  menos  o  valor  do  co-pagamento.  

Faça  cópias  de  todos  os  recibos  para  seus  registros  antes  de  enviá-los.

•

•  Sinais  de  aborto  espontâneo
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Obtendo  um  medicamento

Pronto  Socorro  Hospitalar
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Usando  seu  seguro /  Citrus  College

O  médico  receberá  o  pagamento  da  companhia  de  seguros  e,  em  seguida,  cobrará  qualquer  valor  não  

coberto  pelo  seguro.  Você  deve  pagar  por  qualquer  valor  que  a  companhia  de  seguros  não  cobre.  Se  

você  não  pagar,  isso  afetará  seu  crédito  e  possivelmente  seu  status  de  visto.  Observação:  A  maioria  

das  cobranças  é  coberta  em  100%  (após  o  co-pagamento)  se  você  usar  um  provedor  de  PPO  Blue  Card.

Preencha  o  formulário  completamente  para  que  sua  reclamação  seja  processada  prontamente.

Faça  o  download  de  um  formulário  de  solicitação  em  www.4studenthealth.com/citrus  e  envie  o  

formulário  preenchido  com  todas  as  contas  e  recibos  de  tratamento  médico  para:

A  cobertura  é  mundial;  no  entanto,  qualquer  tratamento,  serviços  ou  suprimentos  incorridos  ou  

recebidos  em  seu  País  de  Origem  são  cobertos  apenas  até  um  máximo  de  US$  1.000  por  ano-

apólice.

Eagan,  MN  55121

Se  você  for  obrigado  a  pagar  os  serviços  antecipadamente,  precisará  preencher  um  formulário  de  

solicitação  para  ser  reembolsado  (reembolsado)  pela  companhia  de  seguros.

Todas  as  contas  médicas,  recibos  e  outras  informações  devem  ser  enviadas  para  o  endereço  do  

departamento  de  sinistros.

Inscreva-se  online  visitando  www.4studenthealth.com/citrus.  Os  alunos  que  estão  em  

Treinamento  Prático  Opcional  devem  fornecer  uma  Carta  de  Verificação  de  Treinamento  Prático  

para  serem  elegíveis  para  esta  cobertura  de  seguro  e  devem  adquirir  a  cobertura  OPT  dentro  de  30  dias  

da  data  de  vencimento  de  sua  cobertura  anterior.

Caixa  Postal  21974

Você  ainda  é  elegível  para  a  cobertura  de  seguro  oferecida  pela  sua  escola.

Na  maioria  dos  casos,  o  provedor  enviará  a  reclamação  para  você.

Após  sua  visita,  o  médico  ou  provedor  enviará  uma  fatura  à  companhia  de  seguros  para  os  

encargos.  A  companhia  de  seguros  revisará  a  declaração  do  médico  e  determinará  o  pagamento  

para  cada  procedimento  detalhado.  A  companhia  de  seguros  enviar-lhe-á  então  uma  Explicação  dos  

Benefícios.  Isso  não  é  uma  conta.  É  uma  notificação  do  que  a  companhia  de  seguros  pagará  ao  seu  

médico.

Mantenha  cópias  de  todos  os  documentos  que  enviar.  Para  verificar  o  status  de  uma  reclamação  

que  você  enviou,  entre  em  contato  com  a  GeoBlue  pelo  telefone  (844)  268-2686.

GeoBlue

Treinamento  Prático  Opcional
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Reivindicações

E  se  eu  estiver  fora  da  Califórnia  ou  dos  EUA  e  

precisar  de  tratamento  médico?

OPTAR
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em  (800)  927-4357.

clientservices@relationinsurance.com

(800)  537-1777

Licença  CA  nº  0G55426

Isenção  de  responsabilidade:  Se  houver  discrepâncias  entre  este  
documento  e  o  Certificado  do  Plano,  o  Certificado  do  Plano  prevalecerá.

Serviços  linguísticos  sem  custo:  Você  é  elegível  para  acessar  os  
serviços  de  um  intérprete  para  que  os  documentos  do  seguro  sejam  lidos  

para  você  em  seu  idioma  nativo  ou  preferido,  sem  nenhum  custo  para  
você.  Para  usar  este  serviço  gratuito,  ligue  para  o  número  listado  no  seu  seguro
Carteira  de  identidade.  Para  obter  mais  ajuda,  ligue  para  o  Departamento  de  Seguros  da  CA

Entre  em  contato  conosco  se  tiver  alguma  dúvida  sobre  este  Plano.  Estamos  felizes  em  ajudá-lo!
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