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Các Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ) 

 về phí bảo hiểm sức khỏe của bạn 

  

 

 

 

 

 

  

1) Việc giảm phí bảo hiểm có ảnh hưởng đến tính đủ 
điều kiện của tôi đối với bảo hiểm sức khỏe 
không?  

Không. Miễn là đáp ứng đầy đủ các quy định khác về 
tính đủ điều kiện, bạn sẽ vẫn đủ điều kiện hưởng bảo 
hiểm. 

2) Nếu public health emergency (tình trạng y tế khẩn 
cấp) vẫn còn hiệu lực, tôi có thể yêu cầu miễn phí 
bảo hiểm không?  

Có, nếu trước ngày 1, tháng Bảy, 2022. Phí bảo hiểm 
của bạn sẽ xuống mức $0.00 vào ngày 1, tháng Bảy, 
2022. Bắt đầu từ sau thời điểm đó, bạn sẽ không còn 
cần miễn trừ phí bảo hiểm nữa. 

3) Thanh toán bằng Chuyển Ngân Điện Tử (EFT) hay 
thanh toán bằng Thẻ Tín Dụng Định Kỳ (RCC) của 
tôi có chấm dứt không?  

Có. Bạn không cần phải làm gì để chấm dứt các thanh 
toán tự động của mình.  

https://www.dhcs.ca.gov/


4) Việc giảm phí bảo hiểm có vĩnh viễn không?  
 

 

 

 

 

 

Trừ khi luật pháp thay đổi, phí bảo hiểm của bạn sẽ ở 
mức $0.00. Chúng tôi sẽ gửi đến bạn một lá thư nếu 
luật pháp thay đổi và bạn phải thanh toán phí bảo hiểm 
trở lại.  

5) Tôi có được hoàn tiền nếu có số dư tín dụng 
không?  

Có. Nếu bạn trả vượt mức số phí bảo hiểm còn nợ, 
bạn sẽ được hoàn tiền bằng séc.  

6) Nếu tôi có nhiều câu hỏi hơn thì sẽ thế nào? 

Hãy liên hệ chương trình của bạn được liệt kê bên 
dưới. Các dịch vụ dịch thuật hiện đang sẵn có. 

County Children’s Health Initiative Program 
(CCHIP) 
Điện Thoại: 1-833-912-2447 
Fax:  1-866-848-4977 
Gửi Thư: County Children’s Health Initiative 

Program 
P.O. Box 138004 
Sacramento, CA  95813-8004 

   
   
   
 
  



Medi-Cal Access Program (MCAP) 
Điện Thoại: 1-800-433-2611 
Fax: 1-888-889-9238 
Gửi Thư: Medi-Cal Access Program 

P.O. Box 1555 
Sacramento, CA  95852-0559 

 

 
Medi-Cal Access Infant Program (MCAIP) 
Điện Thoại: 1-800-880-5305 
Fax: 1-866-848-4977 
Gửi Thư: Medi-Cal Access Infant Program 

P.O. Box 138010 
Sacramento, CA  95813-8010 

 

 
Optional Targeted Low Income Program (OTLICP) 
chính thức được gọi là Medi-Cal For Families 
Điện Thoại: 1-800-880-5305 
Fax: 1-866-848-4977 
Gửi Thư: Optional Targeted Low Income 

Program 
P.O. Box 138011 
Sacramento, CA 95813-8011 

 

 




