
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Chương trình này được thiết kế đặc biệt dành cho những người tham gia vào nhóm chương trình Carewell SEIU503. Các nhân viên tại 
Bộ phận Quan hệ Khách hàng của chúng tôi sẽ rất vui lòng được hỗ trợ quý vị từ 5 giờ 00 sáng đến 10 giờ 00 tối, theo Múi giờ Thái Bình 
Dương, từ thứ Hai đến thứ Năm, và từ 5 giờ 00 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều vào ngày thứ Sáu hàng tuần. Hãy gọi đến số điện thoại 
miễn phí: 800-487-5553. 
 
Tài liệu này tóm tắt những thông tin nổi bật về các khoản phúc lợi theo chương trình do Công ty Bảo hiểm Ameritas Life Insurance 
Corp cung cấp theo sự lựa chọn của nhóm chương trình Carewell SEIU503. Đây không phải là giấy chứng nhận bảo hiểm và không 
bao gồm các trường hợp ngoại lệ và hạn chế. Để có danh mục đầy đủ các trường hợp ngoại lệ và hạn chế, hoặc danh mục đầy đủ 
các thủ thuật điều trị được bảo hiểm, xin vui lòng liên hệ với nhà quản lý phúc lợi của quý vị. 
 
Dịch vụ theo Chương trình Chăm sóc Mắt dành cho Hội viên  
Chương trình chăm sóc mắt Focus từ Tập đoàn Ameritas là hệ thống chăm sóc mắt tiết kiệm tiền của công ty VSP. Dịch vụ khách 
hàng hiện có sẵn để phục vụ cho các hội viên của chương trình thông qua các đại diện dịch vụ đắc lực và được đào tạo bài bản của 
công ty VSP. Hãy gọi điện hay truy cập vào trang mạng trực tuyến để xác định nhà cung cấp dịch vụ trong hệ thống VSP ở gần nơi ở 
của quý vị nhất, xem các thông tin về phúc lợi theo chương trình và những chi tiết khác.  
Tổng đài Chăm sóc Khách hàng của VSP: 1-800-877-7195  
 Giờ làm việc của đại diện dịch vụ: 5 giờ 00 sáng đến 7 giờ 00 tối theo Múi giờ chuẩn Thái Bình Dương (PST) từ thứ Hai đến thứ 

Sáu; từ 6 giờ 00 sáng đến 2 giờ 30 chiều theo giờ PST vào ngày thứ Bảy  
 Hệ thống Tương tác Trả lời Tự động làm việc suốt 24 giờ/ngày, 07 ngày/tuần  

 

Xác định vị trí của một nhà cung cấp dịch vụ VSP tại: ameritas.com  

Xem thông tin về phúc lợi theo chương trình tại: vsp.com 
 

 Hệ thống VSP Choice + các Chi nhánh Ngoài Hệ thống 
Các khoản có thể khấu trừ Khám: 0$ Khám: 0$ 
 Tròng kính Thủy tinh hay Gọng kính: 0$ Tròng kính Thủy tinh hay Gọng kính: 0$ 
Khám mắt hàng năm Bảo hiểm toàn bộ Lên đến 68$ 
Tròng kính (một cặp, không tính lớp 
phủ bảo vệ tăng cường) 

  

Kính đơn tròng Bảo hiểm toàn bộ Lên đến 30$ 
Kính hai tròng Bảo hiểm toàn bộ Lên đến 50$ 
Kính ba tròng Bảo hiểm toàn bộ Lên đến 65$ 
Kính thị sai/hạt đậu Bảo hiểm toàn bộ Lên đến 100$ 
Kính đa tròng Liên hệ để biết chi tiết Không áp dụng 
Kính áp tròng (thay cho Kính đeo mắt)   

Kiểm tra độ phù hợp & Khám theo dõi 
Lựa chọn 

Hội viên trả đến mức 60$ 
Lên đến 500$ 

Không có phúc lợi 
Lên đến 145$ 

Nhu cầu y tế cần thiết Bảo hiểm toàn bộ Lên đến 210$ 
Gọng kính Lên đến 500$ Lên đến 70$ 
Hệ thống Costco/Walmart Lên đến 275$ Không áp dụng 
Tần suất thay đổi (số tháng)   

Khám/Tròng kính/Gọng kính 12/24/24 12/24/24 
 Tính từ ngày cung cấp dịch vụ Tính từ ngày cung cấp dịch vụ 

Công ty VSP cung cấp cho hội viên khả năng tiếp cận Eyeconic, là nhà bán lẻ 
trực tuyến duy nhất kết hợp các phúc lợi của họ. Hãy truy cập vào trang: 
eyeconic.com để mua các sản phẩm ở các mức giá áp dụng trong hệ thống. 

Phúc lợi LASIK: Phẫu thuật LASIK                        Phúc lợi về Thính lực: 
                            Chiết khấu: 1.000$                       Khám thính lực hàng năm: 100%, lên đến 75$ 
                            500$ mỗi bên mắt                        Các thiết bị trợ thính: 50%, lên đến 1.250$ mỗi bên tai 
                                                                                 Bảo trì thiết bị trợ thính: 100%, lên đến 40$ 


