Pangalan ng Planong Pangkalusugan: Insurance Company 1
Buod ng Mga Benepisyo at Pagsakop: Ang Sakop ng Planong Ito at Magkano Ito

Panahon ng Pagsakop: 1/20/13 – 12/31/2013
Pagsakop para sa: Isang Tao I Uri ng Plano: PPO

Ito ay buod lamang. Kung gusto mo ng karagdagang detalye tungkol sa iyong pagsakop at gastos, makukuha mo ang kumpletong mga
tadhana sa dokumento ng polisa o plano sa www.[insert] o sa pamamagitan ng pagtawag sa 1-800-[insert].
Mahahalagang Tanong

Mga Sagot

Bakit Mahalaga Ito:

Ano ang pangkalahatang
maibabawas?

$

Dapat mong bayaran ang lahat ng gastos hanggang sa halaga ng maibabawas bago magsimula ang planong
ito ang mga sakop na serbisyo na ginagamit mo. Tingnan ang iyong polisa o plano upang malaman kung
kailan magsisimula ang maibabawas (Karaniwan, pero hindi laging, ika-1 ng Enero). Tingnan ang talaangguhit sa pahina 2 para sa halagang babayaran mo para sa mga sakop na serbisyo pagkatapos mong matugunan
ang maibabawas.

Mayroon bang ibang
mga maibabawas para sa mga
partikular na serbisyo?

Oo. $

Dapat mong bayaran ang lahat ng gastos para sa mga serbisyong ito hanggang sa partikular na halagang
maibabawas bago magsimula ang planong ito na magbayad para sa mga serbisyong ito.

Mayroon bang mula-sabulsang limitasyon sa aking
mga gastos?

Oo. $

Ang mula-sa-bulsang limitasyon ay pinakamalaki na maaari mong bayaran sa isang panahon ng polisa para
sa iyong kabahagi sa gastos ng mga sakop na serbisyo. Ang limitasyong ito ay tumutulong sa iyo na magplano
para sa mga gastos sa pangangalagang pangkalusugan.

Ano ang hindi kasama sa
mula-sa-bulsang limitasyon ?

Kahit na binabayaran mo ang mga gastos na ito, ang mga ito ay hindi ibinibilang patungo sa mula-sabulsang limitasyon.

Mayroon bang
pangkalahatang taunang
limitasyon sa babayaran ng
tagaseguro?

Oo. $

Ang planong ito ay magbabayad para sa mga sakop na serbisyo hanggang sa limitasyon lamang na ito sa bawat
panahon ng pagsakop, kahit na ang sarili mong pangangailangan ay mas malaki. Ikaw ang may pananagutan sa
lahat ng gastos na higit sa limitasyong ito. Ang talaang-guhit na nagsisimula sa pahina 2 ay naglalarawan ng
ispesipikong mga limitasyon sa pagsakop, tulad ng mga limitasyon sa bilang ng mga pagbisita sa tanggapan.

Ang plano bang ito ay
gumagamit ng isang network
ng mga tagapagkaloob ng
pangangalaga?

Oo. Para sa isang listahan ng mga
itinatanging tagapagkaloob ng
pangangalaga, tignan ang
www.[insert].com o tumawag sa
1-888-123-4367.

Kung gumagamit ka ng isang loob-ng-network na doktor o ibang tagapagkaloob ng pangangalagang
pangkalusugan, ang planong ito ay magbabayad ng ilan o lahat ng mga gastos ng mga sakop na serbisyo.
Ang mga plano ay gumagamit ng katawagang mula-sa-bulsang limitasyon, itinatangi, o kalahok para sa
mga tagapagkaloob ng pangangalaga sa kanilang network.

Kailangan ko ba ng
rekomendasyon upang
makapagpatingin sa isang
espesyalista?

Oo.

Ang planong ito ay magbabayad ng ilan o lahat ng gastos sa pagpapatingin sa isang espesyalista para sa mga
sakop na serbisyo pero tangi kung mayroon kang pahintulot ng plano bago ka nagpatingin sa espesyalista.

May mga serbisyo ba na hindi
sakop ng planong ito?

Oo..

Ang ilan sa mga serbisyong hindi sakop ng planong ito ay nakalista sa pahina 4. Tingnan ang iyong
dokumento ng polisa o plano para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga hindi kasamang serbisyo.

Mga Tanong: Tumawag sa 1-800-[insert] o bisitahin kami sa www.[insert].com.

Kung hindi malinaw sa iyo ang alinman sa mga naka-bold na katawagang ginamit sa pormularyong ito,
tingnan ang Glosaryo sa www.[insert] o tumawag sa 1-800[insert] iupang humingi ng kopya.
.

1 of 1 Tagalog

