Plano de Saúde de Franquia Elevada da
Arquidiocese de Boston

Entendendo como o Plano de Saúde de Franquia Elevada RCAB funciona
⊲ O Plano de Saúde de Franquia Elevada RCAB
(HDHP), oferecido através do Blue Cross Blue
Shield de Massachusetts, fornece 100% de
cobertura de para cuidados preventivos como
check-ups anuais, vacinas, exames de câncer
dentro da rede e medicamentos preventivos.
⊲ Para outros serviços médicos e prescrições,
primeiramente você terá que alcançar sua franquia
antes que o RCAB HDHP comece a cobrir os
custos. Não há copagamentos no HDHP.

⊲ O valor da franquia é $4,000 para o plano
individual e $8,000 para a família ou plano
individual+1. Depois que a franquia é alcançada, o
cosseguro se aplica até que o limite de reembolso
seja alcançado.
⊲ Use sua Conta Poupança de Saúde HealthEquity
(HSA) para pagar franquias, cosseguros e outros
custos.

Até você alcançar sua franquia, você pagará o custo total de serviços como estes:
Visitas devido a doença ao seu médico de
família e visitas a especialistas

Raios X, imagens e exames
• Raio X do tórax devido a tosse
• Ressonância magnética (RM)
• Tomografia computadorizada (CT)

Prescrições não-preventivas
Exames de sangue/laboratório
• Teste de Strep se tiver garganta inflamada
• Teste de colesterol alto
• Monitoramento do açúcar no sangue a cada 3 meses
Visitas de cuidados urgentes ao pronto-socorro

Cirurgia (com ou sem internação) e cuidados
relacionados
• Parto (hospital e serviços relacionados)
• Cirurgia
Acesse sua página myblue.bluecrossma.com
(médica) e caremark.com (prescrições) para
ver mais informações.

O que esperar ao usar o RCAB HDHP
PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE FORNECEDORES

Visite um
fornecedor

O Blue Cross Blue Shield de
Massachusetts envia a você um
Resumo dos Pagamentos do
Plano de Saúde

O fornecedor
envia a conta para
você

Compare a conta ao
resumo para entender o
que você precisa pagar

Pague a conta ao
fornecedor
usando sua conta
(HSA)
HealthEquity

PAGAMENTO DE PRESCRIÇÕES

Busque uma prescrição nãopreventiva na farmácia

Confira sua franquia no
aplicativo MyBlue

Pague suas prescrições usando
sua conta (HSA) HealthEquity
(até você alcançar seu limite de
desembolso)

Precisa de ajuda? Ligue para o Serviço aos Membros do Blue Cross Blue Shield de Massachusetts usando o
número no seu cartão de identificação para obter mais informações sobre como o RCAB HDHP funciona.
Ligue para HealthEquity no 877.694.3938 para obter informações sobre sua conta HSA.

O que é a Conta Poupança de Saúde?

Sua Conta Poupança de Saúde proporciona a você controle, flexibilidade e paz mental.
Se você comprar um plano no RCAB HDHP, uma Conta Poupança de Saúde (HSA) será aberta para
você automaticamente. Se você comprar um plano no HDHP, você pode ganhar $650 (se for um plano
individual) ou $1,300 (se for um plano familiar ou individual+1) em contribuições do HSA a cada Ano do
Plano (1º de julho a 30 de junho) ao completar atividades de bem-estar. Seu cônjuge, se fizer parte do plano,
também pode ajudar na aquisição de contribuições do HSA. Além disso, você pode depositar seu próprio dinheiro na conta
HSA através de deduções no contracheque antes dos impostos, até o total anual permitido a cada ano.

será responsável pelos impostos regulares e, em muitos
casos, por impostos federais adicionais.

DINHEIRO
NA SUA CONTA HSA

DESPESAS
MÉDICAS

PAGUE
DESPESAS
COM
FUNDOS
DO HSA

FUNDOS RESTANTES
QUE PASSAM PARA O
ANO SEGUINTE

Quais são as vantagens de uma HSA?
Contas HSA permitem que você guarde dinheiro para despesas
médicas, controle fundos e desfrute dos benefícios de:

• Contribuições antes de impostos—Reduza sua renda sujeita
a impostos a cada ano que você contribui à HSA.

• Crescimento isento de impostos—Ganhe juros e aumente sua
poupança livre de impostos.

O que é uma conta HSA?
Contas HSA permitem que você guarde dólares isentos
de impostos os quais você pode economizar para cobrir
gastos médicos hoje, amanhã ou até depois que se
aposentar.
Como funciona a conta HSA?
Sua conta (HSA) HealthEquity funciona de modo
semelhante a uma conta poupança que você usa para pagar
suas despesas de cuidados da saúde que se qualificam.
O dinheiro é depositado na conta quando você (e seu
cônjuge, se fizer parte do plano) completa atividades de
bem-estar da saúde, e pode gastá-lo quando você precisa.
Você também pode depositar dinheiro em sua conta HSA
através de deduções isentas de impostos no contracheque,
até atingir os limites legais anuais.

• Saques isentos de impostos—Para despesas médicas que
se qualificam.
• Portabilidade—Os fundos permanecem com você se você
mudar de emprego ou cancelar seu plano no RCAB HDHP.

• Controle—Decida se quer gastar seus fundos da conta
HSA ou guardá-los para outra ocasião. Quaisquer fundos
que sobrarem são transferidos para o ano seguinte.

• Flexibilidade de investimento—Ajude seu dinheiro a render
investindo em fundos mútuos e em outros investimentos
depois que você tiver pelo menos $1,000 em sua conta
(HSA) HealthEquity.

• Poupança de aposentadoria—Se você não precisar dos
fundos agora, você pode guardá-los para usar quando
estiver aposentado, quando você tiver despesas
médicas mais altas e renda mais baixa.

Você pode então usar a HSA para pagar gastos médicos que se
qualificam, seus e de seus dependentes elegíveis, tais como:

Quanto posso contribuir à minha conta HSA?

• Prescrições médicas, dentais e de

Você pode contribuir seu próprio dinheiro à conta HSA
HealthEquity através de deduções no contracheque, até
alcançar o limite anual estabelecido pela Receita Federal:

visão que se qualificam

• Franquias
• Cosseguro
Você pode usar seus fundos da HSA para despesas
qualificadas que não são cobertas pelos planos de saúde
tradicionais, tais como cirurgia ocular a laser e certos
produtos.
Você também pode usar seus fundos da HSA para produtos
não-qualificados, tais como comprar alimentos, mas você

Contribuição Máxima à HSA1,2

Individual

Individual +1
e Familiar

$3,650

$7,300

(inclui deduções no contracheque de
trabalho e depósitos de incentivo de
bem-estar)

2022

1. Ajustado anualmente devido à inflação. Se você tiver 55 anos ou mais, você
pode fazer contribuições adicionais para compensar isso. O limite da contribuição
adicional para 2022 é $1,000.
2. Limites e penalidades tributárias podem ocorrer se você sair do seu emprego ou
cancelar seu plano do RCAB HDHP antes de 1 de dezembro de 2023.

