
Hollister, Aromas và San Juan Bautista 

2021 - Phí bảo hiểm Hàng tháng Ban đầu của Chương trình Bảo hiểm Cá nhân và Gia đình 
Theo sự Phê duyệt của Cơ quan Quy chế 

 
Tuổi Tối thiểu Bảo 

hiểm 
 

Đồng 
 

Bạc 
 

Vàng 
 

Bạch kim 

41 ** $359,46 $514,89 $663,39 $760,36 

42 ** $365,81 $523,98 $675,11 $773,79 

43 ** $374,65 $536,64 $691,42 $792,48 

44 ** $385,69 $552,45 $711,80 $815,84 

45 ** $398,67 $571,04 $735,75 $843,28 

46 ** $414,13 $593,19 $764,28 $875,99 

47 ** $431,52 $618,10 $796,38 $912,78 

48 ** $451,40 $646,57 $833,06 $954,82 

49 ** $471,00 $674,65 $869,24 $996,29 

50 ** $493,09 $706,29 $910,00 $1.043,01 

51 ** $514,90 $737,53 $950,25 $1.089,14 

52 ** $538,92 $771,93 $994,58 $1.139,95 

53 ** $563,22 $806,73 $1.039,42 $1.191,34 

54 ** $589,44 $844,30 $1.087,82 $1.246,82 

55 ** $615,67 $881,87 $1.136,23 $1.302,30 

56 ** $644,11 $922,60 $1.188,71 $1.362,45 

57 ** $672,82 $963,73 $1.241,70 $1.423,19 

58 ** $703,47 $1.007,62 $1.298,26 $1.488,01 

59 ** $718,65 $1.029,37 $1.326,28 $1.520,13 

60 ** $749,30 $1.073,27 $1.382,84 $1.584,95 

61 ** $775,80 $1.111,23 $1.431,75 $1.641,01 

62 ** $793,20 $1.136,15 $1.463,85 $1.677,81 

63 ** $815,01 $1.167,39 $1.504,10 $1.723,94 

64+ ** $828,25 $1.186,36 $1.528,55 $1.751,96 
 

*Phí bảo hiểm không bao gồm các khoản trợ cấp đủ điều kiện 
** Áp dụng Tiêu chí Đủ điều kiện 

 
Tuổi Tối thiểu Bảo 

hiểm 
 

Đồng 
 

Bạc 
 

Vàng 
 

Bạch kim 

0-14 $162,95 $211,21 $302,52 $389,78 $446,75 

15 $177,44 $229,98 $329,42 $424,43 $486,46 

16 $182,97 $237,16 $339,70 $437,68 $501,65 

17 $188,51 $244,34 $349,98 $450,92 $516,83 

18 $194,48 $252,07 $361,05 $465,19 $533,18 

19 $200,44 $259,80 $372,13 $479,46 $549,54 

20 $206,62 $267,80 $383,59 $494,23 $566,47 

21 $213,01 $276,09 $395,46 $509,52 $583,99 

22 $213,01 $276,09 $395,46 $509,52 $583,99 

23 $213,01 $276,09 $395,46 $509,52 $583,99 

24 $213,01 $276,09 $395,46 $509,52 $583,99 

25 $213,86 $277,19 $397,04 $511,56 $586,33 

26 $218,12 $282,71 $404,95 $521,75 $598,01 

27 $223,23 $289,34 $414,44 $533,98 $612,02 

28 $231,54 $300,11 $429,86 $553,85 $634,80 

29 $238,36 $308,94 $442,52 $570,15 $653,49 

30 $241,77 $313,36 $448,84 $578,30 $662,83 

31 ** $319,98 $458,33 $590,53 $676,85 

32 ** $326,61 $467,83 $602,76 $690,86 

33 ** $330,75 $473,76 $610,40 $699,62 

34 ** $335,17 $480,08 $618,56 $708,96 

35 ** $337,38 $483,25 $622,63 $713,64 

36 ** $339,59 $486,41 $626,71 $718,31 

37 ** $341,79 $489,58 $630,79 $722,98 

38 ** $344,00 $492,74 $634,86 $727,65 

39 ** $348,42 $499,07 $643,01 $737,00 

40 ** $352,84 $505,39 $651,17 $746,34 
 

Chương trình bảo hiểm cá nhân và gia đình 
 



Hollister, Aromas và San Juan Bautista 

2021 - Bảng Quyền lợi lấy Bệnh nhân làm Trung tâm và Chia sẻ Chi phí Y tế 

 
 
 
 
 

 
 Tối thiểu Bảo hiểm Đồng 60 Bạc 70 Vàng 80 Bạch kim 90 

 Khám Sức khỏe Hàng năm $0 $0 $0 $0 $0 

Khám tại Phòng khám: Chăm sóc 
Ban đầu, Chăm sóc Khẩn cấp và 
Sức khỏe Tâm thần, Sức khỏe 
Hành vi 

Sau 3 lần (kết hợp) khám 
không phải phòng ngừa đầu 

tiên. 
Toàn bộ chi phí cho mỗi 

trường hợp cho đến khi đạt 
Khoản Tự trả Tối đa 

$65* $40 $35 $15 

MDLIVE Telehealth: Chăm sóc Ban 
đầu, Tâm thần và Hành vi Toàn bộ Chi phí $65 $40 $35 $15 

 Khám Bác sĩ chuyên khoa 

Toàn bộ Chi phí cho mỗi dịch 
vụ cho đến khi đạt Khoản Tự 

trả Tối đa 

$95* $80 $65 $30 

Phòng Cấp cứu 
(miễn chia sẻ chi phí nếu nhập viện) 

40% $400 $350 $150 

Vận chuyển Y tế Cấp cứu 40% $250 $250 $150 

Xét nghiệm $40 $40 $40 $15 

X-quang và Chẩn đoán 40% $85 $75 $30 

Hình ảnh (Chụp CT/PET và MRI) 40% $325 $150 $75 
 Nha khoa Trẻ em (Dịch vụ Cơ bản) $25 $25 $25 $25 $25 

Thị lực Trẻ em $0 $0 $0 $0 $0 
 Bậc 1 - Thuốc Gốc 

Toàn bộ Chi phí 

$18** $16** $15 $5 

Bậc 2 - Thuốc Ưu tiên 

40% đến tối đa $500**  
mỗi toa 

$60** $55 $15 

Bậc 3 - Thuốc Không Ưu tiên $90** $80 $25 

Bậc 4 - Thuốc Biệt dược 20% đến tối đa $250**  
mỗi toa 

20% đến tối đa $250  
mỗi toa 

10% đến tối đa $250  
mỗi toa 

 Cá nhân Gia đình Cá nhân Gia đình Cá nhân Gia đình Cá nhân Gia đình Cá nhân Gia đình 

 

Khấu trừ Y tế Tổng cộng Khoản Tự trả Tối 
đa Hàng năm. 

$6.300 $12.600 $4.000 $8.000 $0 $0 $0 $0 

Khấu trừ Dược phẩm $500 $1.000 $300 $600 $0 $0 $0 $0 

Khoản Tự trả Tối đa Hàng năm $8.550 $17.100 $8.200 $16.400 $8.200 $16.400 $8.200 $16.400 $4.500 $9.000 
 
 

 Giá (chia sẻ chi phí) màu xanh lá cây là chi phí mỗi lần khám của hội viên trong ba lần khám đầu tiên. Hội viên chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí dịch vụ sau ba lần khám đầu tiên, cho đến khi 
đạt được khoản khấu trừ của mình. 

* 

Tiền đồng trả áp dụng cho bất kỳ sự kết hợp dịch vụ nào (chăm sóc ban đầu, bác sĩ chuyên khoa, v.v.) cho ba lần khám đầu tiên. Sau ba lần khám, thì những lần khám sau sẽ bị tính phí toàn bộ cho đến 
khi đạt được khoản khấu trừ y tế. 

** Giá sau khi đạt số tiền khấu trừ dược phẩm. 
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