MAIS por 0
$

Com o NaviCare HMO SNP e o NaviCare
SCO, recebe todos os benefícios e
medicamentos com receita do MassHealth
Standard e do Medicare para os quais
está elegível, e muito mais!

Não tem custos!

1-866-360-4197 (TRS 711)

Das 8h00 às 20h00, de segunda a sexta-feira
(De 1 de outubro a 14 de fevereiro, sete dias por semana.)

fallonhealth.org/navicare

SilverSneakers® é marca registada
da Healthways, Inc.

NAVICARE ACCOUNT EXECUTIVE
FALLON HEALTH

Fallon Health é um plano HMO com um contrato
Medicare e um contrato com o programa
Massachusetts Medicaid. A subscrição do Fallon
Health depende da renovação do contrato. Esta
organização de cuidados para idosos, NaviCare
SCO, é um programa voluntário em associação com
MassHealth/EOHHS e CMS.Esta informação não
representa a descrição completa dos benefícios. Para
mais informações contacte o plano. Poderão ser
aplicáveis alguns limites e restrições. Os benefícios
podem sofrer alterações a 1 de Janeiro de cada ano.
Deve continuar a pagar o seu prémio da Parte B
Medicare, salvo se a Comunidade de Massachusetts
pagar esse prémio por si.
A Fallon Health cumpre todas as leis federais sobre
direitos civis aplicáveis e não discrimina ninguém
com base na etnia, cor, origem, idade, incapacidade
ou género.
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición
servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame
al 1-877-700-6996 (TTY: TRS 711).
ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se
disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para
1-877-700-6996 (TTY: TRS 711).
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"Tenho os planos
MassHealth Standard
e Medicare.
Como posso obter
mais benefícios
e cobertura?"

Obtenha mais dos planos MassHealth Standard e Medicare,
com o plano NaviCare® da Fallon Health!
Quem está elegível?

Pode aderir ao programa NaviCare se preencher
as condições seguintes:
• Ter, no mínimo, 65 anos
• Ter a cobertura MassHealth Standard
• Viver na área de serviço do programa NaviCare
Se tem apenas a cobertura MassHealth Standard pode
aderir ao programa NaviCare® SCO. Se também tem
as Partes A e B Medicare pode subscrever o programa
NaviCare® HMO SNP.
Não sabe se é elegível para o MassHealth Standard?
Ligue-nos! Podemos ajudá-lo a saber se está elegível.

Cuidados adaptados a si

Com o NaviCare, tem uma
Equipa de Cuidados que
trabalha consigo no
desenvolvimento de um
plano de cuidados
VOCÊ
personalizado. O nosso
objetivo, tal como o seu,
é garantir que recebe todos
os benefícios e serviços de
que necessita e para os quais
é elegível. Trataremos inclusive da
marcação das suas consultas médicas
e providenciaremos o transporte para o levar ao local!

Saiba mais
Para saber mais sobre
o programa NaviCare da
Fallon Health, preencha este
cartão e envie para nós.

O que é que abrangemos?

Com os programas NaviCare HMO SNP ou
NaviCare SCO obtém todos os serviços e benefícios
que são cobertos através do MassHealth Standard
e do Medicare—sem qualquer custo para si! Além
disso, recebe mais, tal como:
• Serviços de oftalmologia grátis e até $400
em óculos, anualmente
• $0 em serviços dentários—incluindo coroas,
implantes, limpeza e dentaduras
• Transporte gratuito para o ginásio, aulas
de fitness, a mercearia, a igreja e muito mais
(até 80 por ano)
• $0 em medicamentos com receita
• Um cartão poupança que lhe permite
comprar determinados artigos de venda livre
sem qualquer custo.
• Acesso a um médico 24 h/dia, por telefone,
internet ou dispositivo telemóvel
• Ginásio gratuito pelo programa
SilverSneakers® e um reembolso de até $200
(178 Eur) por outro ginásio ou aulas de fitness
devidamente qualificados

Nome
Morada
Localidade
Estado

Código postal

Telefone
E-mail

q Liguem-me com informações.
q Enviem-me mais informações.
q Por e-mail
q Para minha casa
Pode também contactar-nos ou visitar
o nosso website.
1-866-360-4197 (TRS 711)
Das 8h00 às 20h00, de segunda a sexta-feira
(De 1 de outubro a 14 de fevereiro, sete dias por semana.)
fallonhealth.org/navicare
Um representante de vendas do NaviCare
pode contactá-lo no prazo de três meses.
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