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Sắp Có Thẻ Medicare Mới vào năm 2018 ~ Coi Chừng Bị Lừa 
 
Có bao giờ quý vị nghe nói là mình sẽ nhận được một thẻ Medicare mới không? Tự hỏi 
không biết là khi nào và tại sao? Mãi tới Tháng Tư 2018 điều này mới diễn ra nhưng những 
kẻ lường gạt đã lợi dụng sự hoang mang này để tạo ra một cơ hội gian lận.  
 
TẠI SAO: 
Do một đoạn của Đạo Luật Tiếp Cận Medicare và Tái Cho Phép CHIP (Medicare Access 
and CHIP Reauthorization Act -MACRA) vào năm 2015, Trung Tâm dịch Vụ Medicare và 
Medicaid bắt buộc phải loại bỏ các số An sinh Xã hội ra khỏi tất cả các thẻ Medicare.  
 
Sự thay đổi này là để giúp ngăn ngừa gian lận và bảo vệ danh tính của quý vị. Hiện nay, 
đa số các con số An Sinh Xã Hội của người dân là số Medicare của họ, làm cho việc thu 
thập các con số Medicare trở thành một mục tiêu dễ dàng cho những kẻ lường gạt để lấy 
trộm danh tính của quý vị, mở ra các thẻ tín dụng mới hoặc lấy tên của quý vị để vay tiền.  
Tuy nhiên, con số mới, sẽ không dính líu gì với con số An Sinh Xã Hội của quý vị và do đó 
được an ninh hơn.  
 
NHƯ THẾ NÀO? 
Vì thế những kẻ lường gạt có thể lợi dụng sự thay đổi này để tạo lợi thế cho họ như thế 
nào? Một số kẻ lường gạt gọi cho những người thừa hưởng tự xưng là Medicare và nói họ 
phải xác nhận các con số Medicare hiện nay của họ trước khi gửi cho họ một thẻ mới. 
Những người khác gọi nói rằng có một khoản lệ phí cho thẻ mới và hiện đang thu thập 
thông tin cá nhân của những người thừa hưởng. Không có phí tổn nào cho thẻ mới của 
quý vị và Medicare sẽ không bao giờ gọi để hỏi thông tin của quý vị. Họ đã có thông ti n 
này rồi. 
 
Nếu quý vị nhận được bất cứ cuộc gọi nào như vậy hoặc các cuộc chào 
mời khả nghi, hãy gác máy và gọi Tuần Tra Medicare cho Người Già tại 
số 1-855-613-7080.  
 
Nếu quý vị cần giúp đỡ về Medicare, hãy gọi  Chương Trình Cố Vấn và Biện Hộ của Bảo 
Hiểm Sức Khoẻ (HICAP) tại số1-800-434-0222. 
 
Đến viếng: cahealthadvocates.org. Cám Ơn Quý 
Vị! 


