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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 Mga Kasagutan Bakit Ito Mahalaga: 

Ano ang kabuuuang 
maibabawas? 

$  

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] 

May mga serbisyo ba ng 
pagsakop bago matugunan ang 
iyong maibabawas?  

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/.] 

May iba pa bang maibabawas 
para sa tiyak na mga serbisyo? 

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. 

Ano ang mula-sa-bulsang 

limitasyon para sa planong 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] 

Ano ang hindi kasama ng mula 

sa-bulsang limitasyon? 
[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 

https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
http://www.[isingit/
https://www.healthcare.gov/coverage/preventive-care-benefits/



Accessibility Report


		Filename: 

		(Tagalog) Yes Answers 4 1 12 pm_508.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found problems which may prevent the document from being fully accessible.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 26

		Failed: 3




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Failed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Failed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Failed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


