SỰ BỒI HOÀN của NHÀ CUNG CẤP THIỆN NGUYỆN CHO NHỮNG CHI PHÍ TỰ
TRẢ CHO CÁC DỊCH VỤ ĐƢỢC NHỮNG DỊCH VỤ Y TẾ KHỞI ĐẦU (MSI) CHI TRẢ
VOLUNTARY PROVIDER REIMBURSEMENT OF OUT-OF-POCKET COSTS FOR
MEDICAL SERVICES INITIATIVE (MSI) COVERED SERVICES

Là một người hưởng MSI, bạn có thể hội đủ điều kiện được bồi hoàn từ nhà cung cấp
của bạn cho những chi phí tự trả cho y tế, nha khoa, và thuốc men trước khi hội đủ điều
kiện vào chương trình MSI.
Để nhận đƣợc bồi hoàn, BẠN phải yêu cầu nhà cung cấp của bạn gửi hóa đơn
cho Chƣơng Trình MSI cho các dịch vụ hoặc các loại thuốc mà bạn đã nhận
đƣợc. Nhà cung cấp của bạn phải tự nguyện đồng ý gửi hóa đơn cho MSI cho (các)
dịch vụ đã cung cấp cho bạn. Nhà cung cấp của bạn phải làm việc này trong thời hạn
chín mươi (90) ngày, kể từ ngày phục vụ hoặc kể từ ngày Thông Báo Hành Động
trong lá thư của bạn (your Notice of Action letter).
Nếu nhà cung cấp của bạn nhận được thanh toán từ MSI, họ phải trả lại tiền thanh toán
của bạn.
Chương trình MSI chỉ bồi hoàn cho các nhà cung cấp dịch vụ y tế. Nó không bồi
hoàn cho bệnh nhân.
MSI không yêu cầu và không thể đòi hỏi nhà cung cấp gửi hóa đơn cho MSI cho
các dịch vụ đã cung cấp cho bạn trước khi bạn hội đủ điều kiện vào chương trình
MSI.

NHÀ CUNG CẤP CỦA BẠN CÓ THỂ GỬI HÓA ĐƠN CHO MSI CHO CÁC DỊCH VỤ
ĐÃ CUNG CẤP TRƢỚC KHI BẠN HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN NẾU:
1. Bạn nhận được một dịch vụ MSI chi trả vào ngày sau khi bạn nạp đơn xin vào
Chương Trình MSI; và,
2. Khoảng thời gian hội đủ điều kiện của bạn vào chương trình MSI bao gồm ngày
bạn đã được cung cấp dịch vụ, và sự phục vụ là một phúc lợi được tài trợ; và,
3. Bạn (hoặc người khác) đã trả tiền túi cho các dịch vụ y tế, dịch vụ nha khoa,
hoặc thuốc men; và,
4. Bạn đã nhận được các dịch vụ từ hệ thống các nhà cung cấp của MSI.

