
Các Chi tiết của Chương trình
• Không Hệ Thống: LASIK Advantage không ràng buộc 

vào một hệ thống. Quý vị có thể tìm các dịch vụ từ bất 
cứ bác sĩ nào tại bất cứ cơ sở nào. 

• Các Lợi Ích Trọn Đời Cho Mỗi Mắt: Lợi ích trọn đời 
tối đa mà quý vị hội đủ điều kiện nhận cho mỗi bên mắt 
là $500. Một khi quý vị đã nhận được quyền lợi tối đa 
là $500 cho mỗi mắt, quý vị sẽ không được nhận bất 
cứ quyền lợi Lasik nào sau này theo chương trình này. 

• Tiết Kiệm Thêm: Quý vị có thể dùng các quyền lợi LASIK 
Advantage của mình kết hợp với các giảm giá hoặc giá 
đặc biệt mà nhà cung cấp dịch vụ có thể đưa ra. 

• Đòi Hỏi Về Tuổi: Hội viên phải từ 18 tuổi trở lên mới 
được hưởng các quyền lợi về LASIK.

Các Thủ Tục Được Bao Trả

• LASIK
• LASEK
• LASIK with 

Wavefront Technology 
(LASIK với Kỹ Thuật Mặt 
Sóng)

• Advanced  
Surface Ablation (Cắt 
Bỏ Lớp Mặt Cấp Cao 
-ASA)

• LASIK  (LASIK với Kỹ 
thuật Bện Vào Nhau) 

• Photorefractive 
Keratectomy (Cắt Bỏ 
Giác Mạc Chiết Quang 
[PRK]

GR 7167 VIE  6-20

Quý vị có thể có được sự tự do để chú trọng 
đến những vấn đề thực sự quan trọng, và 
không phải lo gì về kính đeo mắt hoặc kính 
dán sát tròng. Dẫn đến các giải pháp đã thay 
đổi cho đời sống của hàng triệu người Hoa 
Kỳ: Giải phẫu LASIK.

đạt được mức nhìn 
rõ ở độ 20/20 và 
20/40 mà không cần 
đeo kính hoặc kính 
dán sát tròng. 
Nguồn tài liệu: Học Viện 
Nhãn Khoa Hoa Kỳ 2017

Hơn 
90% số  
người đã làm 
LASIK...

Các lợi ích của LASIK Advantage thuộc Ameritas của quý vị 
tạo thêm khả năng cho quý vị được tiếp cận với một số thủ 
thuật điều chỉnh thị giác bằng tia laser được ưa chuộng, đã 
có từ lâu.

LASIK Advantage®



  800-776-9446 ameritas.com

Cách Nộp một Đơn Đòi
1. Xin viếng ameritas.com để lấy một đơn đòi.

• bấm vào thẻ các Cá Nhân và Gia Đình
• bấm vào các Mẫu dưới Phần Các Khách Hàng Hiện 

Hữu, Nha Khoa/Nhãn Khoa/Thính Giác
• quý vị sẽ tìm mẫu GC325 về Thính giác trong phạm vi 

trình đơn thả xuống về các Mẫu đơn đòi
2. Đem mẫu đơn đòi theo mình tới nhà cung cấp mà quý 

vị chọn.
3. Quý vị điền vào Phần 1 của mẫu đơn đòi và nhà cung 

cấp dịch vụ LASIK của quý vị điền vào Phần 2.
4. Quý vị hoặc Nhà cung cấp dịch vụ LASIK gửi mẫu đơn 

đòi tới:
Ameritas Life Insurance Corp.
Claims Office
P.O. Box 82520
Lincoln, NE 68501
Fax 402-467-7336

Các Thủ Thuật Được Bao Trả
Các quyền lợi LASIK Advantage của quý vị có thể được áp 
dụng cho các thủ thuật sau đây: LASIK, LASIK với IntraLase 
hoặc “LASIK hoàn toàn bằng laser”, LASIK với kỹ thuật mặt 
sóng, PRK, LASEK, và ASA.

Danh sách này không nêu rõ là các thủ thuật này thích hợp 
cho mọi điều kiện hoặc bệnh nhân. Các cá nhân từ 18 tuổi 
trở lên muốn được giải phẫu điều chỉnh thị giác bằng tia 
laser nên tham khảo với bác sĩ mắt của mình để xác định 
xem họ có phải là người thích hợp để được giải phẫu hay 
không. Bác sĩ mắt hoặc nhà cung cấp dịch vụ điều chỉnh 
thị giác bằng tia laser nên giải thích mọi lựa chọn hiện có 
về thủ thuật, bao gồm các rủi ro và biến chứng của mỗi thủ 
thuật có thể xảy ra.

Các Thủ Thuật Không Được Bao Trả
Danh sách sau đây cho biết các thủ thuật không hội đủ 
điều kiện để hưởng các quyền lợi của LASIK Advantage. 
Trong số các thủ thuật không được bao trả này, một số có 
thể được bao trả bởi bảo hiểm y tế, và một số thủ thuật cũ 
hơn không còn là các thực thi được chấp nhận rộng rãi.

• PTK (Phototherapeutic Keratectomy) (Các Vỏ Giác 
Mạc Dùng Liệu Pháp Quang Học)

• Chụp Các Lớp Màng Sừng Điện Toán Hoá, Ở 
Một Bên 

• Giải Phẫu Màng Sừng
• Tạo Hình Giác Mạc Dạng Phiếm Tự Động
• Rạch Thư Giãn Giác Mạc
• Mở Củng Mạc Mi Phía Trước

• Tạo Nên Giác Mạc Bằng Tia Laser Nhiệt
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