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Data de entrada em vigor: 1 de janeiro de 2023 

 

Cláusula Adicional de Prova de Cobertura  

para pessoas que recebem ajuda extra para pagar 

medicamentos sujeitos a receita médica 

 (também denominada “cláusula adicional de subsídio de baixo 

rendimento ou “LIS Rider”) 

 

Guarde este aviso - faz parte da sua Prova de Cobertura CCA Medicare 

Maximum. 

 

Os nossos registos mostram que se qualifica para ajuda extra no 

pagamento da sua cobertura de medicamentos sujeitos a receita médica. 

Isto significa que receberá ajuda para pagar o prémio mensal e a 

comparticipação dos custos dos medicamentos sujeitos a receita médica. 

 

Como associado do nosso Plano, receberá a mesma cobertura de alguém 

que não está a receber ajuda extra. A sua adesão ao nosso Plano não 

será afetada pela ajuda extra. Isto também significa que deve seguir todas 

as regras e procedimentos da Prova de Cobertura. 

 

Consulte o gráfico abaixo para obter uma descrição de sua cobertura de 

medicamentos sujeitos a receita médica: 

O prémio 

do seu 

plano 

mensal é 

A sua 

franquia 

anual é 

O valor da 

comparticipação de 

custos para 

medicamentos 

genéricos/preferenciais 

de múltiplas fontes é  

O valor da 

comparticipação de 

custos para todos 

os outros 

medicamentos é  

$0* $0 $0 $0 
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 * O prémio do plano mensal não inclui nenhum prémio de Medicare Parte B que 

ainda precise de pagar. O prémio do plano que paga foi calculado com base no 

prémio do Plano e na quantidade de ajuda extra que recebe.  

Consulte a Prova de Cobertura para obter mais informações sobre como 

pagar o prémio do seu plano. 

 

A Medicare ou a Segurança Social irão rever periodicamente a sua 

elegibilidade para se certificarem de que ainda se qualifica para ajuda 

extra com os custos do plano de medicamentos sujeitos a receita médica 

da Medicare. A sua elegibilidade para ajuda extra pode mudar se houver 

uma alteração no seu rendimento ou recursos, se se casar ou ficar 

solteiro, ou se perder o Medicaid.  

 

Em caso de dúvidas sobre este aviso, ligue para o Serviço de Apoio a 

Associados através do número 833-346-9222. Os utilizadores TTY devem 

contactar o número 711. O horário de funcionamento é das 8h00 às 

20h00, 7 dias por semana, de 1 de outubro a 31 de março. (1 de abril a 30 

de setembro: das 8h00 às 20h00, de segunda a sexta-feira e das 8h00 às 

18h00, aos sábados e domingos.) 

 

 

O CCA Medicare Maximum (HMO D-SNP) é um plano de saúde com um 

contrato da Medicare e um contrato com o programa Medicaid do Estado. A 

adesão depende da renovação do contrato. 

 

Pode obter este documento gratuitamente em outros 

formatos, como letras grandes, formatos que 

funcionam com tecnologia de leitor de ecrã, braille ou 

áudio. Telefone para 833-346-9222 (TTY 711), das 

8h00 às 20h00, 7 dias por semana, de 1 de outubro a 

31 de março. (1 de abril a 30 de setembro: das 8h00 

às 20h00, de segunda a sexta-feira e das 8h00 às 

18h00, sábado e domingo.) A chamada é gratuita.  


