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para sa mga Sakop na Serbisyo
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Ang Buod ng mga Benepisyo at Pagsakop (SBC) na dokumento ay makatutulong sa pagpili mo ng pangkalusugang plano. Ang SBC ay magpapakita sa iyo
kung paanong ikaw at ang plano ay makikibahagi ng gastos para sa sakop na mga serbisyong pangangalagang pangkalusugan. NOTA: Ang impormasyon
tungkol sa gastos ng planong ito (tinatawag na hulog) ay ibigay ng nakahiwalay. Ito ay isa lamang buod. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa iyong pagsakop,
o upang makakuha ng kopya ng kumpletong mga termino ng pagsakop, [isingit ang kontak ng impormasyon]. Para sa pangkalahatang mga kahulugan ng mga karaniwang termino, kagaya
ng ipinahihintulutang halaga, balanse sa pagsingil, kabahagi sa seguro, kabahagi sa bayad, maibabawas, tagapagkaloob ng pangangalaga, o ibang sinalungguhitang mga termino tumingin
sa Talahulunganan. Makikita ang Talahulunganan sa www.[isingit].com or tumawag sa 1-800-[isingit] para humingi ng kopya.

Mga Importanteng Tanong
Ano ang kabuuuang
maibabawas?

May mga serbisyo ba ng
pagsakop bago matugunan ang
iyong maibabawas?
May iba pa bang maibabawas
para sa tiyak na mga serbisyo?
Ano ang mula-sa-bulsang
limitasyon para sa planong ito?
Ano ang hindi kasama ng mula
sa-bulsang limitasyon?

Mga Kasagutan

Bakit Ito Mahalaga:

$

Karaniwan, kailangan mong bayaran lahat ng mga gastos magmula sa mga tagapagkaloob ng
pangangalaga hanggang sa halaga ng maibabawas bago mag-umpisang magbayad sa planong
ito. [Para sa pamilyang pagsakop, tingnan ang tagubilin para sa karagdagang nauukol na
wika]

Oo. [Isingit: Mga pangunahing
kategorya]

Ang planong ito ay sinasakop ang iba pang mga bagay at serbisyo kahit hindi pa natugunan ang
halaga ng maibababawas. Subalit ang kabahagi sa binabayaran at kabahagi sa seguro ay
maaaring magamit. [Isingit ang mga planong non-grandfathered: “Halimbawa,ang planong ito
ay sumasakop sa tiyak na mga serbisyong panghadlang nang walang kabahagi sa gastos at bago
mo matugunan ang iyong maibababawas. Tingnan ang listahan ng mga sakop ng mga serbisyong
paghadlang sa https://www.healthcare.gov/coverage/preventive-care-benefits/.]

Oo. $

Kailangan mong bayaran lahat ng gastos para sa mga serbisyo hanggang sa tiyak na halaga ng
maibababawas bago mag-umpisang magbayad ang plano para sa mga serbisyong ito.

$

Ang mula-sa-bulsang limitasyon ay ang pinakamataas na halaga na maibabayad mo sa isang taon
para sa mga serbisyong pagsakop. [Para sa pamilyang pagsakop, tingnan ang tagubilin para
sa karagdagang nauukol na wika]

[Isingit: Mga pangunahing hindi kasama] Kahit na binayaran mo ang mga gastusing ito, hindi sila kabilang sa mula-sa-bulsang limitasyon.

Magbabayad ka ba ng mas mura
kung gagamit ng network ng
tagapagkaloob ng
pangangalaga?

Oo. Tingnan ang www.[isingit].com o
tumawag sa 1-800-[isingit] para sa lista
ng mga ng network ng tagapagkaloob
ng pangangalaga.

Ang planong ito ay gumagamit ng network ng tagapagkaloob ng pangangalaga. Mas mura ang
babayaran kapag gumamit ka ng tagapagkaloob ng pangangalaga na nasa network ng iyong
plano. Magbabayad ka ng pinakamahal kung gagamit ng labas-ng-network na tagapagkaloob ng
pangangalaga, at maaari ka pang makatanggap ng singil galing sa tagapagkaloob ng
pangangalaga para sa pagkakaiba sa pamamagitan ng singil ng iyong tagapagkaloob ng
pangangalaga at kung ano ang babayaran ng iyong plano (balanseng pagsingil). Magkaroon ng
kamalayan, ang iyong network ng tagapagkaloob ng pangangalaga ay maaaring gumamit ng labas
sa network na tagapagkaloob ng pangangalaga para sa ibang mga serbisyo (kagaya ng pagsusuri
sa laboratoryo). Siyasatin ang iyong tagapagkaloob ng pangangalaga bago tanggapin ang mga
serbisyo.

Kailangan mo ba ng
pagrekomenda para magpatingin
sa isang espesyalista?

Oo.

Ang planong ito ay maaaring bayaran ang iba o ang lahat ng mga gastos upang magpatingin sa
isang espesyalista para sa mga sakop na serbisyo kung ikaw ay may pagrekomenda bago
magpatingin sa espesyalista
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