Entenda Seus Benefícios

Aprenda Como
Potencializar Suas
Economias de Saúde
Esse guia passo a passo ilustra como você pode registrar
contas no MyBlue e no HealthEquity® (Equidade da Saúde) e
fazer o login para visualizar e pagar contas. Com o MyBlue,
vocêtambém pode visualizar informações detalhadas do seu
plano e procurar médicos, dentistas e hospitais.

O Blue Cross Blue Shield de Massachusetts é um licenciado independente da Associação Blue Cross e Blue Shield.

Siga as instruções abaixo para completar o
cadastro do seu MyBlue:
Cadastre-se
Clique no botão Create Account (Criar
Conta) na homepage de membros do
MyBlue bluecrossma.com/myblue.
Vocêtambém pode fazer o download
do aplicativo MyBlue na App Store®´
ou no Google PlayTM.

Preencha o Formulário
de Cadastro e Faça a
Verificação da sua Conta
Forneça as informações básicas,
incluindo seu nome, e-mail e senha.
Quando terminar, clique em Continue
(Continuar). Então, clique no botão
Verify Account Now (Verificar Conta
Agora) que se encontra no lado
esquerdo do banner da homepage.

Segurança
Responda algumas perguntas simples de segurança para
completar seu cadastro e imediatamente ganhe acesso total
do MyBlue.
Então, clique em Continue (Continuar).
(Observação: Vocêprecisaráresponder as perguntas de
segurança para verificar sua identidade.)

Como Acessar o HealthEquity
Após o Login no MyBlue
1. Depois de entrar no MyBlue, clique no cartão My
Financials (Minhas Finanças) para se cadastrar na sua
conta de Convênio de Reembolso de Saúde
HealthEquity (HRA).
(Observação: Vocêsópode visualizar My Financials depois
de fazer o login na sua conta.)
Um HRA:
• É uma conta financiada pelo seu empregador.
• Não exige que você pague impostos dos fundos HRA.
• Ajuda a reduzir suas despesas médicas (out-of-pocket).

2. Digite as informações exigidas. Então, vocêteráacesso à
página de My Financials e poderá visualizar sua página
financeira.
(Observação: Depois de ter cadastrado sua conta HRA HealthEquity,
suas contas MyBlue e HealthEquity estarão interligadas exigindo
somente um login através MyBlue.)

Como Pagar uma Conta
na página Financeira de
Saúde
Clique em Claims & Benefits
(Contas&Benefícios) e escolha uma opção no
menu que aparece.

Para informações mais detalhadas sobre o uso do HealthEquity,
visite healthequity.com/learn/videos.

O Blue Cross Blue Shield de Massachusetts estáem conformidade com as leis
federais de direitos civis e não discrimina com base em raça, cor,
nacionalidade, idade, deficiência, sexo, orientação sexual ou identidade
sexual.
ATTENTION: If you don’t speak English, language assistance services, free of
charge, are available to you. Call Member Service at the number on your ID
card (TTY: 711).

ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de
asistencia con el idioma. Llame al número de Servicio al Cliente que figura
en su tarjeta de identificación (TTY: 711).
ATENÇÃO: Se fala português, são-lhe disponibilizados gratuitamente
serviços de assistência de idiomas. Telefone para os Serviços aos
Membros, através do número no seu cartão ID (TTY: 711).
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