Medicare ma nową kartę, ale oszuści próbują starych szachrajstw
Medicare wysyła nowe, bezpieczniejsze karty Medicare z numerem Medicare, który jest unikatowy dla
każdej osoby zarejestrowanej w Medicare. Medicare eliminuje starą kartę, ponieważ stary numer
Medicare był oparty na numerze ubezpieczenia społecznego (Social Security) danej osoby. Oszuści
używają czasem numerów Social Security, aby wykraść czyjąś tożsamość, otworzyć nowe karty
kredytowe lub nawet zaciągnąć pożyczki w czyimś imieniu.
Twoje świadczenia nie zmienią się wraz z nową kartą Medicare, którą otrzymasz za darmo - nie musisz
podejmować żadnych działań, aby ją uzyskać.
Oszuści mają nadzieję, że nie dostaniesz informacji o zmianie karty Medicare i mogą próbować
wykorzystać tę okazję do uzyskania Twoich danych osobowych. Nie daj się oszukać, stosując następujące
porady:
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•

•
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Nie płać za nową kartę Medicare. Karta jest darmowa. Jeśli ktoś zadzwoni do Ciebie i powie, że
musisz za to zapłacić, to będzie oszustwo. Nigdy nie podawaj numeru swojego ubezpieczenia
społecznego lub numeru konta bankowego ani nie wysyłaj pieniędzy do kogoś, kto twierdzi, że
potrzebuje tych informacji, aby wysłać Ci nową kartę Medicare.
Nie podawaj swojego numeru Medicare osobom, których nie znasz lub z którymi nie
kontaktowałeś się wcześniej. Niektórzy oszuści podają się za reprezentantów Medicare, ale
Medicare - lub ktoś reprezentujący Medicare - nigdy nie poprosi o podanie twoich danych
osobowych, aby wysłać Ci nową kartę Medicare. Podaj swój nowy numer Medicare lekarzom lub
zaufanym osobom w Twojej grupie społecznej, współpracującym z Medicare, np. z Państwowym
Programem Ubezpieczenia Zdrowotnego (SHIP). Powiedz „nie, dziękuję”, każdemu, kogo nie
znasz, a kto oferuje pomoc w wypełnianiu wniosków lub formularzy, które wymagają podania
danych osobowych, takich jak numer ubezpieczenia społecznego.
Nie podawaj informacji o swoim koncie bankowym osobom, których nie znasz. Jeśli ktoś
zaproponuje wpłacenie rabatu lub premii na Twoje konto bankowe, ponieważ otrzymałeś nową
kartę Medicare, jest to oszustwo.
Nie wierz nikomu, kto twierdzi, że twoje świadczenia Medicare zostaną anulowane, chyba,
że podasz im swój numer Medicare. Jeśli ktoś zagraża anulowaniem twoich świadczeń
zdrowotnych, jeśli nie udostępnisz swojego numeru Medicare, odłóż słuchawkę! Jeśli otrzymasz
podejrzane połączenie, skontaktuj się z 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227; TTY: 1-877-4862048) lub odwiedź Senior Medicare Patrol na smpresource.org.
Zniszcz swoją starą kartę Medicare. Zaraz po otrzymaniu nowej karty Medicare, zniszcz starą
kartę Medicare i od razu zacznij korzystać z nowej. Nie wyrzucaj starej karty w całości - rozetnij
ją lub pokrój na małe kawałki. Wejdź na kanał CMSHHS.gov na YouTube, aby obejrzeć film
„Zniszcz swoją starą kartę Medicare”.

Wysyłka nowych kart Medicare milionom użytkowników jest czasochłonna. Twoi przyjaciele lub sąsiedzi
mogą otrzymać swoje karty wcześniej lub później niż Ty. Dowiedz się, kiedy nowe karty zaczną być
wysyłane do okolicy, w której mieszkasz, odwiedzając Medicare.gov/NewCard i rejestrując się w
powiadomieniach mailowych, wysyłanych przez Medicare.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możesz pomóc w walce z oszustwami Medicare, wejdź na portal
Medicare.gov/fraud.

