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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. 
 
 
 

 
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 Katanungan Mga Sagot. Bakit Mahalaga Ito:  

Ano ang pangkalahatang maibabawas? $ 
 

 
Tingnan ang talaang-guhit simula sa pahina 2 para sa iyong mga gastos para sa 
mga serbisyo na sakop ng planong ito. 
 

Mayroon bang ibang 
mga maibabawas para sa mga ispesipikong 
serbisyo? 

Wala.   
Hindi mo kailangang matugunan ang maibabawas para sa mga ispesipikong 
serbisyo, pero tingnan ang talaang-guhit simula sa pahina 2 para sa ibang mga 
gastos para sa mga serbisyong sakop ng planong ito. 

Mayroon bang mula-sa-bulsang limitasyon sa 
aking mga gastos? Wala.  Walang limitasyon sa kung magkano ang mababayaran mo sa isang panahon ng 

pagsakop para sa iyong bahagi sa gastos ng mga sakop na serbisyo. 

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

Ang planong ito ay 
walang mula-sa-
bulsang limitasyon. 

Hindi umaaplay dahil walang mula-sa-bulsang limitasyon sa mga gastos. 

Mayroon bang pangkalahatang taunang 
limitasyon sa binabayaran ng plano? Wala.  

Inilalarawan ng talaang-guhit simula sa pahina 2 ang anumang mga limitasyon sa 
babayaran ng plano para sa mga ispesipikong sakop na serbisyo, tulad ng pagbisita sa 
tanggapan. 

Gumagamit ba ang planong ito ng isang 
network ng mga tagapagkaloob ng 
pangangalaga? 

Hindi.  Pareho ang pagtrato ng planong ito sa mga tagapagkaloob ng pangangalaga sa 
pagpapasiya ng bayad para sa mga kaparehong serbisyo.  

Kailangan ko ba ng rekomendasyon upang 
magpatingin sa isang espesyalista? Hindi.  Maaari mong puntahan ang espesyalista na gusto mo nang walang pahintulot 

mula sa planong ito. 
Mayroon bang mga serbisyong hindi sakop ng 
planong ito? Wala.  Tingnan ang iyong dokumento ng polisa o plano para sa impormasyon tungkol sa 

mga serbisyong hindi sakop.) 
 


