
Impormasyon para sa Mga Aplikanteng Humihiling ng 
Panahon para sa Espesyal na Pagpapatala 

Kapag nag-a-apply upang magpatala para sa saklaw sa Panahon ng Espesyal na Pagpapatala (Special Enrollment Period, SEP), ang 
isang aplikante ay dapat na maging karapat-dapat na magpatala at magbigay ng pansuportang dokumentasyon ng isang 
nagkakwalipikang pangyayari. Maaaring hindi makakapagpatala ang aplikante kung wala ang dokumentasyong ito. 

Paki-repaso ang listahan sa ibaba na nagbabalangkas ng mga halimbawa ng mga bagay na maaaring gamitin bilang pansuportang 
dokumentasyon. Tiyaking magpadala ng kopya ng dokumentasyong sumusuporta sa nagkakwalipikang pangyayari kapag nagsumite 
ng nakumpletong aplikasyon, o mag-upload ng isang kopya ng dokumentasyon kapag nagsusumite ng online na aplikasyon. 

Para sa mga papel na aplikasyon, mangyaring magsumite ng malilinaw na kopya ng lahat ng dokumento at panatilihin ang lahat ng 
orihinal na dokumento para sa iyong mga personal na rekord, dahil walang ibabalik na orihinal na dokumentasyon. Pakisulat ang 
pangalan ng aplikante sa itaas ng bawat pahina ng pansuportang dokumentasyon. 

Pagkatapos na marepaso ang ibinigay mong impormasyon, maaari kaming humiling ng karagdagang dokumentasyon upang 
makumpirma ang iyong pagiging karapat-dapat. Pakitandaang hindi itinuturing na mga nagkakwalipikang pangyayari ang pagkawala 
ng saklaw sa kalusugan dahil sa panloloko, sadyang misrepresentasyon ng isang mahalagang bagay, o hindi pagbabayad ng premium. 

Kung mayroon kang higit pang mga tanong tungkol sa mga nagkakwalipikang pangyayari o sa hinihinging pansuportang dokumentasyon, 
mangyaring tumawag sa iyong ahente o sa serbisyo sa kustomer sa 1-855-383-7247. 

Pansuportang dokumentasyon ayon sa uri ng nagkakwalipikang pangyayari 
OFF Exchange para sa lahat ng aplikante ng SEP para sa mga plano ng Anthem Blue Cross 
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Nagkakwalipikang 
Pangyayari 

Paglalarawan at mga halimbawa ng pansuportang dokumentasyon 

Nawalan o mawawalan ng 
Minimum na Kinakailangang 
Saklaw: 
Hindi boluntaryong 
pagkawala ng Minimum na 
Kinakailangang Saklaw para 
sa anumang dahilan bukod 
sa panloloko, sadyang 
misrepresentasyon ng 
mahalagang bagay, o hindi 
pagbabayad ng premium 

Pagkawala ng Minimum na Kinakailangang Saklaw dahil sa pagbabago sa estado ng trabaho: 
Liham mula sa employer na nasa business letterhead o impormasyon mula sa nakaraang carrier 
(kamakailang billing statement, ID card) na nagkukumpirma ng pagkawala ng saklaw (petsa at 
mga indibidwal) at dahilan ng pagkawala ng Minimum na Kinakailangang Saklaw (ibig sabihin, 
kabawasan ng oras ng trabaho, atbp.) o 
Liham na nagbibigay ng abiso ng alok ng COBRA o mga pagpapatuloy ng mga benepisyo ng 
estado 

Pagkawala ng Minimum na Kinakailangang Saklaw dahil sa pagkawala ng pagiging karapat-dapat 
na dependyenteng estado: 

Dahil sa pagkamatay: 
Liham mula sa employer sa business letterhead o impormasyon mula sa nakaraang carrier 
(kamakailang billing statement, ID card) na nagkukumpirma ng pagkawala ng saklaw (petsa 
at mga indibidwal) at 
Kopya ng sertipiko ng kamatayan o obituwaryo 

Dahil sa pagpapatala sa Medicare: 
Liham mula sa employer sa business letterhead o impormasyon mula sa nakaraang carrier 
(kamakailang billing statement, ID card) na nagkukumpirma ng pagkawala ng saklaw (petsa 
at mga indibidwal) at 
Kopya ng card ng Medicare o liham ng pag-apruba mula sa Social Security 

Dahil sa isang over-age na dependyente: 
Liham mula sa employer sa business letterhead o impormasyon mula sa nakaraang carrier 
(kamakailang billing statement, ID card) na nagkukumpirma ng pagkawala ng saklaw (petsa 
at mga indibidwal) 

Ang Anthem Blue Cross ang pangalang pankalakal ng Blue Cross of California. Ang Anthem Blue Cross at Anthem Blue Cross Life and Health Insurance Company ay mga independiyente ng may lisensiya ng Blue Cross Association. Ang Anthem ay rehistradong trademark ng 
Anthem Insurance Companies, Inc. 
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Nagkakwalipikang 
Pangyayari 

Paglalarawan at mga halimbawa ng pansuportang dokumentasyon 

Ipinagpatuloy Dahil sa legal na paghihiwalay, pakikipagdiborsyo, pagwawakas ng domestic partnership: 
Liham mula sa employer sa business letterhead o impormasyon mula sa nakaraang carrier 
(kamakailang billing statement, ID card) na nagkukumpirma ng pagkawala ng saklaw (petsa 
at mga indibidwal) at 
Kautusan kaugnay ng pakikipagdiborsyo, kasunduan sa legal na paghihiwalay, o 
nanotaryohan/legal na pagwawakas ng domestic partnership 

Pagkawala ng Minimum na Kinakailangang Saklaw dahil naubos na ang COBRA o pagpapatuloy 
ng mga benepisyo ng estado: 

Liham na nagbibigay ng abiso ng pagwawakas ng COBRA o ng pagpapatuloy ng mga benepisyo 
ng estado 

Permanenteng paglipat sa 
isang bagong 
pinagseserbisyuhang lugar 

Dokumentasyon ng dati at bagong tirahan ng aplikante (kung wala sa liham ng employer o 
dokumentasyon ng nakaraang carrier) na maaaring patunayan sa pamamagitan ng isa sa mga 
sumusunod: 

Kamakailang utility bill (kuryente, tubig, telepono, internet, cable) 
Nilagdaang lease sa tirahan, kasunduan/kontrata sa upa, sangla o dokumentasyon ng 
paninirahan sa isang nursing home/pasilidad ng pamumuhay nang may tulong 
Isang kasulatan na nagpapakita ng pagmamay-ari ng aplikante ng ari-arian sa bagong 
pinagseserbisyuhang lugar 
Bagong lisensya sa pagmamaneho kung saan nakasaad ang bagong address sa 
pinagseserbisyuhang lugar 
Resibo ng binayarang buwis ng ari-arian 
Mga dokumento ng seguro, gaya ng patakaran o statement ng seguro ng may-ari ng bahay 
o nangungupahan, o life insurance policy o statement 
Liham mula sa Department of Motor Vehicles, gaya ng isang lisensya sa pagmamaneho, 
pagpaparehistro ng sasakyan, o pagpapalit ng address card 
State ID 
Mga opisyal na dokumento sa paaralan, kasama ang pag-enroll sa paaralan, mga report card, 
o dokumentasyon ng pabahay 
Liham mula sa ahensya ng pamahalaan na ipinadala sa iyong address, gaya ng Social Security 
statement, o abiso mula sa ahensya ng TANF o SNAP 
Liham mula sa isang institusyon ng pananalapi, gaya ng statement ng bangko 
Liham ng pagkumpirma ng U.S. Postal Service sa pagpapalit ng address 
Pay stub na nagpapakita ng address 
Kard ng pagpaparehistro ng botante na nagpapakita ng pangalan at address 
Kontrata sa kompanya ng paglilipat o resibong nagpapakita ng address 
Dokumento mula sa Departamento ng Mga Koreksyonal, bilangguan, o kulungan na 
nagpapakita ng kamakailang paglaya o parole, na may kautusan kaugnay ng parole, kautusan 
kaugnay ng paglaya, o pagpapatotoo ng address 
Kung wala kang tirahan o kung ikaw ay nasa isang pansamantalang tirahan, maaari kang 
magsumite ng isang liham o pahayag mula sa ibang residente ng kaparehong estado, na 
nagsasaad na alam niya kung saan ka nakatira, at na siyang makakapagpatunay sa iyong 
paninirahan. Dapat patunayan ng taong ito ang kanilang paninirahan sa pamamagitan ng 
pagsasama ng isa sa mga dokumentong nakalista sa itaas. 
Kung nakatira ka sa bahay ng ibang tao, gaya ng isang kapamilya, kaibigan, o roommate, 
kailangan ng liham/pahayag mula sa taong iyon na nakatira ka sa kanila. Dapat patunayan 
ng taong ito ang kanilang paninirahan sa pamamagitan ng pagsasama ng isa sa mga 
dokumentong nakalista sa itaas. 
Liham mula sa isang lokal na non-profit na tagapagbigay ng mga serbisyong panlipunan, 
sertipikadong tagapayo ng aplikasyon, navigator o sentrong pangkalusugan na kwalipikado 
sa ilalim ng pederal na maaaring magpatunay sa iyong address. Kung wala kang tirahan, 
maaari kang magbigay ng liham mula sa isang entity ng pamahalaan o non-profit na 
organisasyon, kasama ang mga kanlungan, na nagpapatunay ng iyong address. 
Maaaring magbigay ang mga mamimili na nakatira sa probinsya ng ruta para sa paghahatid 
ng koreo sa probinsya. 

Kasama dapat sa pansuportang dokumentasyon ang pangalan ng aplikante kasama ang address ng 
kanyang tirahan na nakalista sa aplikasyon (ang bagong address), at dokumentasyon ng nakaraang 
address, kung saan nakasaad dapat ang pangalan at ang address ng tirahan ng aplikante bago siya 
lumipat. 
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Nagkakwalipikang 
Pangyayari 

Paglalarawan at mga halimbawa ng pansuportang dokumentasyon 

Ipinagpatuloy 
Para sa mga aplikasyong pambata lamang, dapat tumugma ang pangalan ng 
magulang/tagapangalaga sa seksyon para sa lagda ng aplikasyon sa pangalan na nasa pansuportang 
dokumentasyon. 

Inatasan ng isang utos ng 
hukuman upang magbigay 
ng isang karapat-dapat na 
saklaw sa (mga) bata, 
kasama ang isang kautusan 
para sa sustento ng bata, 
naghain ng aplikasyon para 
sa pagtatakda ng 
pangangalaga ng bata o 
pagtatakda ng 
pangangalaga ng bata 

Legal na dokumentasyon ng pangangalaga na nagsasaad na tagapangalaga ng aplikante ang 
subscriber o ang asawa ng subscriber, o utos ng hukuman na nagsasaad na kinakailangan ng 
subscriber na saklawan ang aplikante. 

Makipag-ugnayan sa amin kung nag-a-apply ka para sa isang patakarang para sa bata lang. 

Nagkaanak, nagpaampon ng 
bata, o placement ng bata 
sa iyo upang ipaampon 

Kapanganakan: 
Sertipiko ng kapanganakan o mga medikal na talaan mula sa ospital o pediatrician na nagsasaad 
ng mga pangalan ng mga magulang, pangalan ng sanggol, at petsa ng kapanganakan. TANDAAN: 
Para sa mga kasalukuyang miyembro ng Anthem, maaaring ituring ang isang pag-angkin sa 
panganganak ng ina bilang pansuportang dokumentasyon. 

Pagpapaampon/placement para sa pagpapaampon: 
Sertipiko o dokumento ng pagpapaampon na nagsasaad na inilalagay ang isang bata sa aplikante 
para ipaampon. 

Ikinasal o nasa isang bahagi 
ng isang domestic 
partnership na magreresulta 
sa pagiging kwalipikado 
para sa saklaw 

Sertipiko ng kasal, o deklarasyon ng domestic partnership 

Lumipat sa U.S. mula sa 
isang banyagang bansa o 
teritoryo ng U.S. 

Dokumentasyon ng paglipat (kasama ang petsa ng paglipat) na maaaring patunayan sa 
pamamagitan ng isang pasaporte, VISA, o ticket ng eroplano, at 
Dokumentasyon ng bagong address na maaaring patunayan sa pamamagitan ng alinman sa 
mga sumusunod: 

Nilagdaang lease sa tirahan, kasunduan/kontrata sa upa, sangla 
Isang kasulatan na nagpapakita ng pagmamay-ari ng aplikante ng ari-arian sa bagong 
pinagseserbisyuhang lugar 
Kung wala kang tirahan o kung ikaw ay nasa isang pansamantalang tirahan, maaari kang 
magsumite ng isang liham o pahayag mula sa ibang residente ng kaparehong estado, na 
nagsasaad na alam niya kung saan ka nakatira, at na siyang makakapagpatunay sa iyong 
paninirahan. Dapat patunayan ng taong ito ang kanilang paninirahan sa pamamagitan ng 
pagsasama ng isa sa mga dokumentong nakalista sa itaas. 
Kung nakatira ka sa bahay ng ibang tao, gaya ng isang kapamilya, kaibigan, o roommate, 
kailangan ng liham/pahayag mula sa taong iyon na nakatira ka sa kanila. Dapat patunayan 
ng taong ito ang kanilang paninirahan sa pamamagitan ng pagsasama ng isa sa mga 
dokumentong nakalista sa itaas. 
Liham mula sa isang lokal na non-profit na tagapagbigay ng mga serbisyong panlipunan, 
sertipikadong tagapayo ng aplikasyon, navigator o sentrong pangkalusugan na kwalipikado 
sa ilalim ng pederal na maaaring magpatunay sa iyong address. Kung wala kang tirahan, 
maaari kang magbigay ng liham mula sa isang entity ng pamahalaan o non-profit na 
organisasyon, kasama ang mga kanlungan, na nagpapatunay ng iyong address. 

At isang karagdagang pansuportang dokumento ng bagong address na maaaring patunayan sa 
pamamagitan ng isa sa mga sumusunod na nasa pangalan ng aplikante: 

Kamakailang utility bill (kuryente, tubig, telepono, internet, cable) 
Bagong lisensya sa pagmamaneho kung saan nakasaad ang bagong address sa 
pinagseserbisyuhang lugar 
Resibo ng binayarang buwis ng ari-arian 
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Nagkakwalipikang 
Pangyayari 

Paglalarawan at mga halimbawa ng pansuportang dokumentasyon 

Ipinagpatuloy Mga dokumento ng seguro, gaya ng patakaran o statement ng seguro ng may-ari ng bahay 
o nangungupahan, o life insurance policy o statement 
Liham mula sa Department of Motor Vehicles, gaya ng lisensya sa pagmamaneho o 
pagrerehistro ng sasakyan 
State ID 
Mga opisyal na dokumento sa paaralan, kasama ang pag-enroll sa paaralan, mga report card, 
o dokumentasyon ng pabahay 
Liham mula sa ahensya ng pamahalaan na ipinadala sa iyong address, gaya ng Social Security 
statement, o abiso mula sa ahensya ng TANF o SNAP 
Liham mula sa isang institusyon ng pananalapi, gaya ng statement ng bangko 
Pay slip na nagpapakita ng address o liham/kontrata sa trabaho mula sa employer 
Kard ng pagpaparehistro ng botante na nagpapakita ng pangalan at address 
Kontrata sa kompanya ng paglilipat o resibong nagpapakita ng address 

Paglaya mula sa bilangguan 
o kulungan (pagkabilanggo) 

Mga dokumento mula sa departamento ng mga koreksyonal o bilangguan ng lokal, estado, o pederal 
na nagpapakita ng petsa ng legal na pagpapalaya ng aplikante. 

Pagpanaw ng kapamilyang 
nakatala sa ilalim ng 
kasalukuyang saklaw 

Liham mula sa employer sa business letterhead o impormasyon mula sa isang nakaraang carrier 
(kamakailang billing statement, ID card) na nagkukumpirma sa saklaw (petsa at mga indibidwal), 
at 
Kopya ng sertipiko ng kamatayan o obituwaryo 

Hindi nare-renew ang 
kasalukuyang patakaran 
taun-taon (nagre-renew ito 
sa isang petsang bukod sa 
Enero 1) 

Impormasyon mula sa nakaraang carrier (kamakailang billing statement, ID card, liham ng pag-renew) 
na nagkukumpirma sa saklaw (petsa at mga indibidbwal) at petsa ng pag-renew ng saklaw. 

Lumabag ang issuer ng 
saklaw ng kalusugan sa 
isang mahalagang probisyon 
ng kontrata ng saklaw sa 
kalusugan 

Liham mula sa miyembro at pansuportang dokumentasyon mula sa carrier ng seguro o Exchange. 

Pagkawala ng mga serbisyo 
mula sa kinokontratang 
provider para sa isang acute 
na kondisyon, malubhang 
chronic na kondisyon, 
pagbubuntis, walang lunas 
na nakamamatay na sakit, 
pangangalaga sa bagong 
panganak na sanggol mula 
pagkapanganak hanggang 
sa 36 na buwang gulang, o 
pagsasagawa ng surgery o 
iba pang procedure na 
inirekomenda at 
isinadokumento ng provider 
at hindi na kasali ang 
naturang provider sa plano 
ng benepisyo sa kalusugan. 

Liham mula sa nakaraang carrier ng seguro O tagapagbigay 

Miyembro ng Reserve 
Forces ng militar ng U.S. na 
bumabalik mula sa aktibong 
pagseserbisyo o miyembro 
ng California National Guard 
na bumabalik mula sa 
aktibong pagseserbisyo 

Mga dokumento ng pagkaka-discharge na nagsasaad ng petsa ng pagkaka-discharge mula sa 
aktibong pagseserbisyo. 
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Paglalarawan at mga halimbawa ng pansuportang dokumentasyon 
Nagkakwalipikang 
Pangyayari 

Iba pang pangyayari o 
sitwasyon gaya ng itinakda 
sa mga panuntunang 
itinatag ng naaangkop na 
batas ng estado o pederal 
sa paglalarawan ng mga 
nagkakwalipikang 
pangyayari.

Isang opisyal na form gaya ng liham o iba pang pansuportang dokumentasyon mula sa mapagkukunan 
(halimbawa, employer, o ahensya ng estado o pederal) na nagkukumpirmang nangyari ang 
nagkakwalipikang pangyayari, ang petsa kung kailan ito nangyari, at ang mga pangalan ng lahat ng 
apektadong aplikante. 

Mga empleyado at ang 
kanilang mga dependent na 
nagkaroon ng access sa 
isang Individual Coverage 
Health Reimbursement 
Arrangement (ICHRA) o sa 
isang Qualified Small 
Employer Health 
Reimbursement 
Arrangement (QSEHRA) sa 
unang pagkakataon, o 
dating inalok ng QSEHRA o 
ICHRA, huminto ang saklaw 
(o tinanggihan ito), at 
pagkatapos ay inalok ulit – 
maaaring habang nasa 
panahon ng taunang bukas 
na enrollment ng employer, 
o dahil nailipat ang 
empleyado sa ibang uri ng 
mga empleyadong 
kwalipikado para sa saklaw. 

 Kopya ng iniaalok na ICHRA o QSEHRA. 

Hindi nag-enroll ang 
aplikante sa isang plano ng 
benepisyo sa kalusugan 
pagkatapos ng nakalipas na 
period dahil mali ang 
nakuha niyang 
impormasyon na mayroon 
siyang minimum na 
essential na saklaw. 

Sulat mula sa Department of Health Care Services o Exchange na nagkukumpirma na mali ang 
nakuhang impormasyon ng (mga) aplikante na mayroon siyang Minimum na Essential na Saklaw at 
hindi siya nag-enroll sa isang plano pagkatapos ng nakalipas na period ng pag-enroll. 
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Pangalan ng pangunahing aplikante: _______________ 

Maligayang pagdating 
Indibidwal na Aplikasyon sa California
 
Maraming salamat sa pagpili sa amin. Masaya kami na narito kayo. 

Kung mayroon kayong anumang tanong habang sinasagutan ang form na ito, tawagan kami sa 1 (877) 212-1796. 
Ngunit kung nakipagtulungan kayo sa isang ahente o broker, tumawag muna sa kanila. 

Tungkol sa form na ito 

Gamitin ang form na ito para mag-apply para sa bagong saklaw na medikal o upang baguhin ang kasalukuyang saklaw sa Anthem Blue Cross (Anthem). 

Maaari kayong mag-apply o magbago ng saklaw: 
1. Sa panahon ng taunang Bukas na Pagpapatala 

Magsisimula ang inyong saklaw batay sa kung kailan namin natanggap ang inyong kumpletong aplikasyon. Ang pinakamaagang petsa 

ng saklaw ay maaaring magsimula sa ika-1 ng Enero. 

Kung matanggap namin ang inyong aplikasyon:
 
• Sa pagitan ng Nobyembre 1 hanggang Disyembre 15, magsisimula ang pagsaklaw sa Enero 1. 

• Sa pagitan ng Disyembre 16 hanggang Enero 31, magsisimula ang pagsaklaw sa Pebrero 1. 
2. Kapag mayroon kayong panahon ng Espesyal na Pagpapatala dahil sa isang kuwalipikadong kaganapan 

Kapag tapos na kayo sa form na ito, sagutan ang Apendise A: Espesyal na Pagpapatala, na isinasama ang impormasyon tungkol 
sa mga kuwalipikadong kaganapan at kung kailan magsisimula ang saklaw. 

Mga payo sa pagsasagot ng form na ito 

•	 Sagutan lahat ng tanong. Paki-print nang malinaw gamit ang asul o itim na tinta lamang. 

• Mangyaring isumite ang lahat ng pahina. 

• Maaari din kayong mag-apply online sa anthem.com/ca. 

• Sumangguni sa inyong Gabay sa Produkto para sa mga detalye ng plano at pagpapatala. Wala kayong kopya? Humingi sa inyong ahente 
o makipag-ugnayan sa amin. 

• Kung nagpapatala kayo sa isang medikal na plano, dapat kayong pumili ng isang Doktor ng Pangunahing Pangangalaga (PCP). 
Tingnan ang listahan ng mga doktor para sa inyong plano sa anthem.com/ca o tawagan kami. Kung hindi kayo pumili ng isang PCP, 
pipili kami ng isa na malapit sa inyo. 

Ilang madalas na itanong 

1. Kailangan ko bang isama ang bayad? 
Oo. Hindi namin mapoproseso ang inyong aplikasyon nang wala ang inyong bayad sa premium ng unang buwan. Kung wala ito, maaantala ang 
inyong pagpapatala. Hindi namin sisingilin ang inyong card o ica-cash ang inyong tseke o money order hangga’t hindi kayo naitatala. 

2. Bakit ninyo kailangan ang aking Numero ng Social Security (SSN)? 
Inaatasan kami ng Internal Revenue Service (IRS) na kuhanin ito. Hindi ito ibabahagi maliban kung iatas ng batas.
 
Kung nagpatala kayo sa amin ng isang katugmang plano na savings account na pangkalusugan (HSA), maaari naming ibigay ito sa aming 

HSA na kasosyong bangko.
 

Ang Anthem Blue Cross ay ang trade name ng Blue Cross of California. Independenteng licensee ng Blue Cross Association.
 
Ang Anthem ay rehistradong trademark ng Anthem Insurance Companies, Inc.
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Indibidwal na Aplikasyon sa California
 Mangyaring tukuyin ang dahilan para sa aplikasyon na ito: 
Bukas na Pagpapatala 
Panahon ng Espesyal na Pagpapatala (tapusin din ang Apendise A) 

Bagong saklaw   

 Magpapalit ng saklaw  
Magdaragdag ng dependent 

sa  umiiral na saklaw  

Subscriber   
ID no.

 

Hakbang 1:  Sino ang  
 nag-a-apply?  
Pangunahing Aplikante 

Apelyido  (legal na pangalan)  Pangalan  (legal na pangalan)  G.P.  Numero ng Social Security  

 _

  

 
  

   
  

               -         - 

  
Katayuan  ng  kasal  

 Walang  asawa  May  asawa     May  kinakasama  
Kasarian   

 L     B  

 

 

  

 

  

 

 
  

    

  
  

 

  

     

   
       










_______________ 

     

Petsa ng kapanganakan  
(bb/aa/tttt)  

/   /    

Bansa  (para sa tirahan)  

Tirahan  (hindi isang P.O. Box)  
 

Lungsod  Estado  ZIP  

Address ng pagbabayad  (opsyonal —  kung iba sa tirahan)  
 

Lungsod  Estado  ZIP  

Address sa koreo  (opsyonal —  kung iba sa tirahan)  Lungsod  Estado  ZIP  

Email address: ___________________________________________________________________________________________________________ 
Ibinibigay ko ang aking email address dahil ako, at ang aking mga nakatalang dependent, ay gustong makatanggap  ng impormasyon tungkol 
sa  aming mga benepisyo sa elektronikong paraan.  Maaaring kabilang sa mga komunikasyong ito ang mga Card ng Pagkakakilanlan (ID), 
Kontrata  o  Sertipiko ng Saklaw, invoice ng pagsingil, Pagpapaliwanag ng mga Benepisyo, mga kinakailangang abiso kabilang ang mga pagkakansela  

 at mga pagre-renew, at kapaki-pakinabang o partikular na nakapersonal na impormasyon upang tumulong na masulit ang mga benepisyo. 
Naiintindihan  ko na kailangan kong magrehistro sa anthem.com/ca o sa Anthem mobile app para masulit ang aking mga digital na  kagamitan ng plano, 
at sisiguraduhin ko na mayroon ang Anthem ng aking pinakabagong email address. Naiintindihan ko, at ng aking mga nakatalang dependent, na maaari 
naming i-update ang aming mga email address, mga kagustuhan sa komunikasyon, at humiling ng  mga libreng kopya ng anumang babasahin 
sa  pamamagitan ng pagpunta sa anthem.com/ca o pagtawag sa numero ng mga Serbisyo sa Miyembro na nasa aking ID card.  

Pangunahing telepono   TUNAY na nagsasalita, nagbabasa at/o nagsusulat ng Ingles ang aplikante.  
Kung hindi nagsasalita, nagbabasa o nagsusulat ng Ingles ang aplikante, dapat lumagda ang interpreter  
at  isumite ang isang “Pahayag ng Pananagutan” (Apendise B).  

 


Gustong nakasulat na wika   Ingles (ENG)     Espanyol  (SPA)   Chinese (ZHO) (C/M)  
 Koreano  (KOR)  Tagalog (TGL)  Vietnamese (VIE)  

 Iba pa (isulat) 

Gustong sinasalitang wika   Ingles (ENG)    Espanyol  (SPA)   Chinese (ZHO) (C/M)  
Koreano  (KOR) Tagalog (TGL)  Vietnamese (VIE)  

Iba pa (isulat)

PCP ID ng PCP Kasalukuyang Pasyente 
Oo Hindi 

 












 ____________________________________________________________________________ 



  








  ____________________________________________________________________________ 
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Asawa o Kinakasama 

Apelyido (legal na pangalan) Pangalan (legal na pangalan) G.P. Numero ng Social Security 
  -  - 

Kaugnayan sa aplikante 
 Asawa   Kinakasama 

Kasarian 
 L B 

Petsa ng kapanganakan  (bb/aa/tttt)  
/ / 

PCP ID ng PCP Kasalukuyang Pasyente 
 Oo Hindi 

Anak na Dependent Dapat na mas bata sa edad na 26 ang mga anak. 

Maaaring maging karapat-dapat sa saklaw bilang dependent ang mga anak na mas matanda sa edad na dalawampu't anim (26) kung wala silang 
kakayahan na magtrabaho upang suportahan ang sarili dahil sa isang pinsala, sakit, o kondisyon na pisikal o mental na pagkabaldado, at karaniwang 
umaasa sa may-ari ng policy o subscriber para sa suporta at pagpapanatili. Upang maging kuwalipikado bilang isang dependent na labis ang edad, 
dapat magsimula ang kapansanan ng Dependent bago ang wakas ng panahon na siya ay magiging hindi karapat-dapat para sa saklaw. 

Apelyido (legal na pangalan) Pangalan (legal na pangalan) G.P. Numero ng Social Security 
 -    -  

Kaugnayan sa aplikante 
 Anak Iba pa

Kasarian 
 L B 

Petsa ng kapanganakan (bb/aa/tttt) 
/ / 

PCP ID ng PCP Kasalukuyang Pasyente 
 Oo Hindi 

Anak na Dependent 

Apelyido (legal na pangalan) Pangalan (legal na pangalan) G.P. Numero ng Social Security 
   -  - 

Kaugnayan sa aplikante 
 



   

 

Anak Iba pa
Kasarian 
 L B 

Petsa ng kapanganakan (bb/aa/tttt) 
/ / 

PCP ID ng PCP Kasalukuyang Pasyente 
 Oo Hindi 

Anak na Dependent I-tsek dito kung may marami pa kayong dependent. Mag-print ng karagdagang kopya ng pahinang ito 
at ilakip sa inyong aplikasyon. 

Apelyido (legal na pangalan) Pangalan (legal na pangalan) G.P. Numero ng Social Security 
  - -

Kaugnayan sa aplikante 
Anak Iba pa

Kasarian 
L B 

Petsa ng kapanganakan (bb/aa/tttt) 
/   /  

PCP ID ng PCP Kasalukuyang Pasyente 
Oo Hindi 
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Pagiging Karapat dapat Kinakailangan ang sagot sa mga tanong na ito upang matukoy ang inyong pagiging karapat-dapat. 

Nakatala ba ang sinumang aplikante sa Medicare?  

 

 













  



   







Hindi Oo  Kung oo, sino?  

Mayroon bang sinumang aplikante na kasalukuyang nakakulong (na may mahigit sa 60 araw ang nalalabi upang magsilbi bago ang paglaya) 
bilang resulta ng isang paghatol? (hindi lang nakabinbin na pagpapasya ng sakdal) Hindi Oo Kung oo, sino?  

Mayroon ba kayong anak na edad 26 o mas matanda na walang kakayahang magtrabaho para matustusan ang sarili sa kadahilanang pisikal o mental 
na hindi pagpapagana na pinsala, sakit, o kondisyon na para kanino ay hinihiling ang saklaw sa ilalim ng kontratang ito? 

Hindi Oo Kung oo,  dapat kayong magsumite ng isang hiwalay na form ng  dependent na may 
kapansanan upang matukoy ang pagiging karapat-dapat. 

I-tsek ang kahon na ito at padadalhan namin kayo ng form. 

Hakbang 2: Anong coverage ang gusto ninyo?
 
Mga Medikal na Plano 

Pumili ng isang medikal na plano lang. Kung pinili ninyo ang isang produktong EPO, siguraduhing pumili ng isang Doktor ng Pangunahing 
Pangangalaga (PCP) na nasa Hakbang 1. 

Dapat nakatira ang mga aplikante sa medikal sa isa sa mga  lalawigan na ito para magpatala: Alameda,  Alpine,  Amador, Butte, Calaveras, Colusa,  
Contra Costa,  Del Norte,  El Dorado,  Glenn, Humboldt, Imperial, Inyo, Kern, Lake, Lassen,  Marin,  Mariposa, Mendocino, Merced, Modoc, Mono, 
Monterey, Napa,  Nevada, Placer,  Plumas, Sacramento,  San  Benito, San Francisco,  San  Joaquin, San Luis Obispo, San Mateo,  Santa Barbara, 
Santa  Clara, Santa Cruz, Shasta, Sierra, Siskiyou, Solano, Sonoma,  Stanislaus, Sutter, Tehama, Trinity, Tulare, Tuolumne, Ventura, Yolo,  o Yuba.  

Anthem Bronze 

60 D EPO (658Q) 
60 D HDHP EPO (658P) 
Pathway EPO 6500 (658J) 
Pathway EPO 7000 (658F) 
Pathway EPO 7300 (658H) 

Anthem Silver 

70 Off Exchange EPO (658E) 

Anthem Gold 

80 D EPO (658K) 

Anthem Platinum 

90 D EPO (658S) 

Anthem Catastrophic Magagamit lang ng mga aplikante na wala pang edad na 30, maliban kung kuwalipikado. 

Minimum coverage D EPO (658N) 

Mga Medikal na Plano 

Pumili ng isang medikal na plano lang. Kung pinili ninyo ang isang produktong HMO, siguraduhing pumili ng isang Doktor ng Pangunahing 
Pangangalaga (PCP) na nasa Hakbang 1. 

Dapat nakatira ang mga aplikante sa medikal sa isa sa mga  lalawigan na ito para magpatala: Fresno, Kings, Los Angeles East, Los Angeles West,  
Madera, Orange,  Riverside, o San Bernardino.  

Anthem Bronze 

60 D HMO (658T) 

Anthem Silver 

70 Off Exchange HMO (658G) 

Anthem Gold 

80 D HMO (658L) 

Anthem Platinum 

90 D HMO (658R) 

Anthem Catastrophic Magagamit lang ng mga aplikante na wala pang edad na 30, maliban kung kuwalipikado. 

Minimum coverage D HMO (658M) 

Pagpapatala sa Health Savings Account (HSA) Kung pinipili ninyo ang isang HSA na compatible plan, mangyaring pumili ng isa sa mga opsyon sa ibaba: 

Hinihiling ko na mapabilis ng Anthem ang pagbubukas ng aking HSA sa mga provider ng serbisyo nito at, bilang bahagi ng transaksyon na iyon, 
naiintindihan ko na isisiwalat ng Anthem ang aking pangalan, SSN, at data ng mga paghahabol, at ng sa aking mga dependent kung naaangkop, 
sa mga provider ng serbisyo nito upang suportahan ang aking HSA. 
Hinihiling ko na HINDI pabilisin ng Anthem ang pagbubukas ng isang HSA sa mga provider ng serbisyo nito para sa akin. 
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Kasalukuyang saklaw na medikal 
 Isa o higit pa sa mga aplikante ay kasalukuyang may saklaw sa pangangalaga ng kalusugan 
(Pakisagutan ang impormasyon sa ibaba.) 

Pangalan ng tao na saklaw 
(Apelyido, Pangalan, G.P.) 

Uri ng Saklaw 
Pangalan ng 

tagapagseguro 
Numero ng ID 

ng Policy 

Mga Petsa ng Saklaw 
(kung angkop) 

(bb/aa/tttt) 
Petsa ng Pagwawakas 

(kung naiiba mula sa petsa 
ng pagtatapos ng saklaw) 





















Grupo 
Indibiduwal 

Simula: 

Katapusan:   

Petsa ng Pagwawakas: 

Grupo 
Indibiduwal 

Simula: 

Katapusan:   

Petsa ng Pagwawakas: 

Grupo 
Indibiduwal 

Simula: 

Katapusan:   

Petsa ng Pagwawakas: 

Grupo 
Indibiduwal 

Simula: 

Katapusan:   

Petsa ng Pagwawakas: 

Grupo 
Indibiduwal 

Simula: 

Katapusan:   

Petsa ng Pagwawakas: 
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Hakbang 3: Pakibasa at lagdaan
 
Mahalagang legal na impormasyon 

Lahat ng Aplikante 
Ako, ang lumagda, ay nauunawaan na sa ilalim ng plano/policy ng Anthem na kung saan ako ay nagpapatala, na magkakaroon ako ng lubhang mas 
mataas na personal na gastusing pananalapi kung gagamit ako ng isang wala sa network na ospital o doktor kaysa sa kung gagamit ako ng isang 
nasa network na ospital o doktor. Makipag-ugnayan sa mga serbisyo sa customer sa 1 (855) 383-7247 para sa anumang tanong tungkol 
sa paggamit ng mga provider sa network at ang epekto sa pananalapi ng paggamit ng mga provider na wala sa network. 

IPINAGBABAWAL na Pagsusuri ng HIV:
  
Ipinagbabawal ng batas ng California na kailanganin ang isang pagsusuri ng HIV o gamitin ng mga kompanya ng insurance sa kalusugan
 
bilang kondisyon ng pagkuha ng insurance sa kalusugan.
 

Nauunawaan ko na:
 
• Dapat kong isama ang aking unang bayad sa premium sa aplikasyon na ito, pero hindi iyon nangangahulugan na inaprubahan na ang saklaw. 

Nag-a-apply ako para sa saklaw na pinili ko sa Hakbang 2. Sa lawak na pinapayagan ng batas, may karapatan ang Anthem na tanggapin 
o tanggihan ang aplikasyon na ito. Kung hindi aprubahan ang aking aplikasyon, hindi sisingilin ang aking account sa bangko o credit card, 
at kung nagbayad ako ng money order, ibabalik ito sa akin. 

• Responsable ako na ipaalam sa Anthem, sa napapanahong paraan, ang anumang pagbabago na gagawin ko o ang sinumang dependent 
na diskuwalipikado para sa saklaw. 

• Maaaring pangasiwaan ang mga pagbabayad na tseke bilang Automated Clearinghouse (ACH) debit na transaksiyon. Nangangahulugan iyon na kung 
magbayad ako ng tseke, sisirain ang papel na tseke at ang debit na bayad ay lilitaw sa aking bank statement. Hindi ibibigay ang aking tseke sa aking 
bangko o ibabalik sa akin. Hindi ito nangangahulugan na itatala ako sa isang awtomatikong proseso ng debit upang bayaran ang aking premium. 
Maaari ding sa elektronikong paraan ang anumang muling pagsusumite dahil sa mga hindi sapat na pondo. Mananatiling ligtas ang lahat 
ng transaksiyon na gumagamit ng tseke, at nangangahulugan ang pagbabayad ko ng tseke na sumasang-ayon ako sa mga tuntuning ito. 

• Sumasang-ayon at pumapayag ako sa pag-record at/o pagmamanman ng anumang pag-uusap sa telepono sa pagitan ko at ng Anthem. 

• Sa pagbibigay ng isang numero ng telepono, sumasang-ayon ako at pumapayag na maaaring tumawag o mag-text sa akin ang Anthem at mga 
kaanib nito sa numero ng telepono na kasama sa aplikasyon na ito gamit ang isang awtomatikong sistema ng pag-dial sa telepono at/o mga 
prerecorded na mensahe upang tulungan akong may alam tungkol sa aking mga benepisyo. 

• Nag-a-apply ako para sa indibidwal na saklaw sa kalusugan na hindi bahagi ng anumang plano na itinaguyod ng employer at responsable ako 
para sa lahat ng pagbabayad ng premium at pagtiyak na lahat ng premium ay nababayaran nang nasa oras. 

• Pinatutunayan ko na tama ang bawat Numero ng Social Security na nakalista sa aplikasyon na ito. 

• Kuwalipikado ang aking Kinakasama, kung angkop, para sa saklaw kung naitatag lamang niya ang isang pagsasamahang pantahanan sa akin 
alinsunod sa batas ng California. 

• Inaamin ko na nabasa ko ang seksyon na Mahalagang Legal na Impormasyon, at sumasang-ayon ako sa mga kondisyon ng saklaw. 
Ipinapahayag ko na totoo at tumpak ang mga sagot sa lahat ng tanong sa aplikasyon na ito sa abot ng aking kaalaman at paniniwala, 
at nauunawaan ko na pinagkakatiwalaan ang mga ito ng Anthem sa pagtanggap ng aplikasyon na ito. Ang anumang pagkilos o gawi 
na bumubuo sa pandaraya o sinasadyang maling paglalarawan ng mahalagang katotohanan na nakita sa aplikasyon na ito ay maaaring 
magresulta sa pagkakait ng mga benepisyo, pagpapawalang-bisa o kanselasyon ng aking (mga) saklaw. 

Pinipirmahan ko ang aplikasyon na ito para sa at sa ngalan ng sinumang kuwalipikadong dependent at ng sarili ko kung saklaw ng Anthem. 

Kumikilos ako bilang kanilang ahente at kinatawan.
 
Hindi maaaring baguhin ng aplikante ang aplikasyon na ito matapos maisumite sa Anthem nang walang pagkilala at pahintulot ng Anthem.
 

Pagpapawalang-bisa ng Pagiging Miyembro 
Kinikilala ng bawat aplikante na edad 18 o  mas matanda ang sumusunod: Nagbigay ako ng tama  at kumpletong mga sagot sa lahat ng tanong sa  
aplikasyon sa abot ng aking  pinakamahusay na  kaalaman at nauunawaan na lahat ng sagot ay mahalaga at isasaalang-alang sa pagtanggap 
o  pagtanggi sa aplikasyon na ito. Nauunawaan ko na lahat ng impormasyon na alam ko, na tumutugon sa isang tanong sa aplikasyon na ito,  
ay  dapat na ibigay sa aking mga  sagot na  alinsunod sa batas ng  California.  

Kinikilala rin ng pangunahing aplikante ang sumusunod: Nabasa ng lahat ng aking dependent na nakalista sa aplikasyon na ito na 18 taong gulang o mas 
matanda ang aplikasyon na ito at ibinigay ang kumpleto at tumpak na impormasyon para sa aplikasyon na ito sa abot ng aking kaalaman at lumagda sa 
aplikasyon sa ibaba. At, sa abot ng aking pinakamahusay na kaalaman at paniniwala, ginawa ko ang lahat na kinakailangan upang matiyak sa inyo na lahat ng 
impormasyon tungkol sa lahat ng aplikante, kabilang ang aking mga anak na mas bata sa edad na 18 na nakalista sa aplikasyon na ito ay totoo at kumpleto. 

Naiintindihan ko na kung mapawalang-bisa ang aking plan/policy, padadalhan ako ng nakasulat na abiso na magpapaliwanag ng basehan para sa desisyon at 
aking karapatan na umapela. May opsyon ako na magsumite ng isang bagong aplikasyon sa hinaharap upang maisaalang-alang para sa mga benepisyo. 
Nauunawaan ko rin na, alinsunod sa batas ng California, kakailanganin kong magbayad para sa anumang serbisyo na binayaran ng Anthem Blue Cross sa 
ngalan ko at na ibabalik ng Anthem Blue Cross ang ibinayad na anumang premium na binayaran ko, binawas ang aking mga medikal na gastusin na binayaran 
ng Anthem Blue Cross. 
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KAILANGAN PARA SA UMIIRAL NA ARBITRASYON 

LAHAT NG PAGTATALO SA PAGITAN MO AT NG ANTHEM BLUE CROSS, KABILANG ANG NGUNIT HINDI LIMITADO SA MGA 
PAGTATALO NA MAY KAUGNAYAN SA PAGHAHATID NG SERBISYO SA ILALIM NG KASUNDUAN O ANUMANG IBA PANG USAPIN 
KAUGNAY  NG KASUNDUAN AT MGA PAGHAHABOL NG MALING GAWAING MEDIKAL, AY  DAPAT NA MALUTAS SA PAMAMAGITAN NG 
UMIIRAL NA  ARBITRASYON, KUNG ANG HALAGA NA PINAGTATALUNAN AY LUMAMPAS SA LIMIT NG NASASAKUPAN NG KORTE  NG 
MALILIIT NA PAGHAHABOL AT MAAARING ISUMITE ANG PAGTATALO SA UMIIRAL NA ARBITRASYON SA ILALIM NG ANGKOP  NA  
BATAS  NG PEDERAL  AT ESTADO, KABILANG ANG NGUNIT HINDI LIMITADO SA, BATAS NG PANGANGALAGA SA PASYENTE AT  
ABOT-KAYANG PANGANGALAGA. PARA  SA MGA PAGHAHABOL NA LUMAMPAS SA NASASAKAUPAN NG KORTE NG MALILIIT NA 
PAGHAHABOL NA SUMASAILALIM SA UMIIRAL NA ARBITRASYON SA ILALIM NG KASUNDUANG ITO, HINIHINGI NG KODIGO NG 
KALUSUGAN  AT KALIGTASAN NG CALIFORNIA SEKSYON 1363.1 AT  KODIGO NG SEGURO SEKSYON 10123.19 ANG TINUTUKOY NA 
MGA PAGSISIWALAT TUNGKOL DITO: NAUUNAWAAN NA ANG ANUMANG PAGTATALO UKOL SA MALING GAWAING MEDIKAL, 
IYON  AY KUNG ANG ANUMANG SERBISYONG MEDIKAL NA IPINAGKALOOB SA ILALIM NG KONTRATANG ITO AY HINDI KAILANGAN 
O  WALANG PAHINTULOT O HINDI WASTO, WALANG INGAT O IPINAGKALOOB NANG WALANG KAKAYAHAN, AY PAGPAPASYAHAN SA 
PAMAMAGITAN NG PAGPAPASAKOP  SA ARBITRASYON AYON SA IPINAHIHINTULOT AT ITINATADHANA NG BATAS NG PEDERAL AT  
NG CALIFORNIA, KABILANG ANG NGUNIT HINDI LIMITADO SA, BATAS SA PANGANGALAGA SA PASYENTE AT ABOT-KAYANG 
PANGANGALAGA, AT HINDI NG ISANG DEMANDA O PAGDULOG SA  PROSESO NG KORTE  MALIBAN  SA ITINATADHANA  NG BATAS NG 
CALIFORNIA  PARA SA PAGSUSURI NG HUKUMAN NG MGA PAGLILITIS NG ARBITRASYON. ISINUSUKO NG PAREHONG PARTIDO SA 
KONTRATANG ITO, SA PAMAMAGITAN NG PAGPASOK DITO, ANG KANILANG KARAPATAN SA KONSTITUSYON NA DESISYUNAN ANG 
ANUMANG GANOONG PAGTATALO SA ISANG HUKUMAN NG BATAS  SA HARAP  NG LUPONG TAGAHATOL, AT SA HALIP AY  
TINATANGGAP ANG PAGGAMIT NG ARBITRASYON. IKAW AT ANG ANTHEM BLUE CROSS AY SUMASANG-AYON NA MASAKOP NG 
PROBISYONG ITO NG ARBITRASYON. KINIKILALA NINYO NA PARA SA MGA PAGTATALO NA SUMASAILALIM  SA ARBITRASYON SA 
ILALIM NG BATAS NG ESTADO O PEDERAL LAHAT AY TINATALIKDAN NINYO ANG KARAPATAN SA ISANG PAGLILITIS NG LUPONG 
TAGAHATOL, ANG KARAPATAN SA ISANG PAGLILITIS NG ISANG HUKOM SA ILALIM NG CALIFORNIA BUSINESS  AND PROFESSIONS  
CODE  SECTION 17200, AT/O ANG KARAPATAN NA IGIIT AT/O SUMALI SA ISANG CLASS ACTION. KUNG ANG INYONG KASUNDUAN AY  
NASASAKLAW  NG 45 CFR 147.136, HINDI NILILIMITAHAN NG KASUNDUANG ITO ANG IYONG MGA KARAPATAN  SA PANLOOB AT  
PANLABAS NA PAGSUSURI NG MASASAMANG PAGPAPASYA SA BENEPISYO AYON SA HINIHINGI NG BATAS  NA IYON. TUTUKUYIN 
ANG PAGPAPATUPAD NG SUGNAY  NG ARBITRASYON NA ITO, KABILANG ANG PAGTALIKOS  SA MGA CLASS ACTION, SA ILALIM NG 
BATAS  NG PEDERAL  NA ARBITRASYON (FEDERAL ARBITRATION ACT, “FAA”), KABILANG ANG PAUNANG EPEKTO NG FAA SA 
BATAS  NG ESTADO. SA  PAGLAGDA, PAGSULAT O PAG-TYPE NG INYONG PANGALAN SA IBABA  SUMASANG-AYON KAYO SA MGA 
TUNTUNIN NG KASUNDUANG ITO AT  KINIKILALA NA ANG INYONG INILAGDA, ISINULAT O NAI-TYPE NA PANGALAN AY  BALIDO AT  
UMIIRAL NA  LAGDA.  

Pakilagdaan sa ibaba 

Pangunahing Aplikante (o legal na kinatawan) Petsa (bb/aa/tttt) 

Asawa/Kinakasama (o legal na kinatawan) Petsa (bb/aa/tttt) 

Anak na Dependent (edad 18 o mas matanda) Petsa (bb/aa/tttt) 

Anak na Dependent (edad 18 o mas matanda) Petsa (bb/aa/tttt) 

Anak na Dependent (edad 18 o mas matanda) Petsa (bb/aa/tttt) 
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Tinulungan ba kayo ng isang 
ahente o broker? 

 Oo Hindi Kung oo, siguraduhin na sasagutan nila 
ang  seksyon na ito.  

Sertipikasyon ng Ahente (o Broker) Kailangan lahat ng patlang. 

Pinatutunayan ko sa abot ng aking kaalaman at paniniwala na tumpak ang mga sagot dito. 




Wala akong anumang naging pakikipag-ugnayan sa aplikante na ito alinman sa telepono, e-mail o personal at hindi nagbigay ng anumang 
impormasyon, payo o tinulungan ang aplikante sa anumang paraan sa pagsagot o pagtugon sa anumang tanong sa aplikasyon. 
Tinulungan ko ang aplikante sa pagsusumite ng aplikasyon na ito. Sa abot ng aking kaalaman, kumpleto at tumpak ang impormasyon 
sa aplikasyon na ito. 
Ipinaliwanag ko sa aplikante, sa isang wikang madaling maintindihan, ang mga peligro sa aplikante  ng pagbibigay ng hindi tumpak 
na  impormasyon at naunawaan  ng aplikante ang paliwanag. 

PAUNAWA: Kung nagpahayag ka ng materyal na katotohanan na alam mong mali, sasailalim ka sa parusang sibil na aabot sa sampung libong dolyar 
($10,000), ayon sa pinahihintulutan sa ilalim ng Kodigo ng Kalusugan at Kaligtasan ng California Seksyon 1389.8(c)/Kodigo ng Seguro Seksyon 10119.3. 

Lagda ng Ahente/Broker Petsa (bb/aa/tttt) 

Pangalan ng ahente (paki-print nang malinaw) 

*(A) TIN/SSN ng Nagsusulat na Ahente 
(puwede ang naka-encrypt na TIN) 

**(B) TIN ng Nagsusulat na Ahente/Ahensiya/ 
(puwede ang naka-encrypt na TIN) 

Address ng ahente Lungsod Estado ZIP 

Numero ng telepono ng ahente Numero ng fax ng ahente Email ng ahente 

*Field (A) — Kung kayo ay isang Direktang Ahente, ibigay ang TIN/SSN ng inyong Nagsusulat na Ahente. **Field (B) — Kung ibinenta ang policy
 
na ito sa pamamagitan ng isang Ahensya na walang isang Nagsusulat na Ahente, ilagay ang TIN ng nagbebentang Ahensya sa Field (A)
 
at Field (B); Kung kayo ay isang Nagsusulat na Ahente at ibinenta ang policy na ito sa pamamagitan ng isang Ahensya, ilagay ang TIN/SSN
 
ng Nagsusulat na Ahente sa Field (A) at ang TIN ng nagbebentang Ahensya sa Field (B).
 

Narito ang susunod.
 
1)	 Maaari ba ninyong suriin ang ilang item? Kapag hindi mabasa o nawawala, maaaring magdulot ang mga ito ng mga 

pagkaantala sa pagpapatala. 

•	 Malinaw at kumpleto ang inyong pangalan at address. 

•	 Naisama ninyo ang inyong bayad sa premium para sa unang buwan. 

•	 Lumagda sa form na ito ang lahat na edad 18 at mas matanda na nag-a-apply para sa saklaw. 

•	 Mangyaring tiyakin na isinumite ninyo ang lahat ng pahina ng aplikasyon kabilang ang pahinang ito, 
kahit na wala kayong ahente. 

•	 Kung nagpapatala dahil sa isang kuwalipikadong kaganapan, natapos ninyo ang Apendise A. 
Espesyal na Pagpapatala. 

2)	 Lahat ay tama? Ipadala ito sa amin sa pamamagitan ng koreo sa Anthem Blue Cross, P.O. Box 659960, San Antonio, 
TX 78265-9146 o sa pamamagitanng fax sa 1 (800) 848-2512. 

3)	 Makikipag-ugnayan kami sa inyo sa susunod na ilang linggo (o mas maaga). Kung mayroon kayong mga tanong bago iyon, 
tawagan kami sa 1 (855) 383-7247. 

Salamat!
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Apendise A:  Espesyal na Pagpapatala
 
Kung nag-a-apply kayo para sa saklaw dahil sa isang kuwalipikadong kaganapan, pakipunan ang seksiyon na ito kasama ang inyong aplikasyon. 

Petsa ng kuwalipikadong kaganapan  

Petsa ng kuwalipikadong kaganapan (bb/aa/tttt) Para sa  Pagkawala ng Saklaw, ito ang huling petsa ng umiiral o dati nang saklaw. Para sa  
lahat ng iba pang kaganapan, pakipasok ang petsa batay sa kuwalipikadong kaganapan.  / / 

Dapat kayong mag-apply para sa saklaw sa loob ng 60 araw pagkatapos ng inyong kuwalipikadong kaganapan para sa mga sumusunod na kaganapan. 

Mga kuwalipikadong kaganapan  Petsa ng bisa ng saklaw  

 1.  Kasal o Pagsasamahang Pantahanan 
 Nagpakasal  o  nasa  isang  pagsasamahang  pantahanan  na  nagiging  karapat-dapat  para 
sa  saklaw  (tingnan  ang   hakbang  3  para  sa  paglalarawan  ng  pagiging  karapat-dapat).   

Unang araw ng buwan matapos naming matanggap ang  
inyong kumpletong aplikasyon  

 2.  Panganganak o pag-aampon 
 Nagkaanak,  nag-ampon  ng  isang  bata  o  isinama  ang  isang  bata  para  sa  pag-aampon

Pumili ng petsa ng  pagkabisa:  
 Kapareho ng petsa ng kaganapan 
 Unang araw ng buwan matapos naming matanggap

ang inyong kumpletong aplikasyon 
 

 Batay sa kung  kailan namin natanggap ang inyong 
kumpletong aplikasyon* 

 Unang  araw  ng  buwan  matapos  ang  petsa  ng  kaganapan 

 3.  Utos ng korte o  pangangalaga 
Iniatas  ng  isang  utos  ng  korte  para  bigyan  ang  (mga)  kuwalipikadong  bata  ng  saklaw, 
kabilang  ang  utos  na  pagsuporta  sa  bata,  naghain  ng  aplikasyon  para  sa  pagtatalaga  
ng  pag-aalaga  sa  isang  bata  o  pagtatalaga  ng  pag-aalaga  sa  isang  bata  

Pumili ng petsa ng  pagkabisa:  
 Kapareho ng petsa ng kaganapan 
 Batay sa kung  kailan namin natanggap ang inyong

kumpletong aplikasyon* 
 

 4.  Kamatayan 
Pagkamatay ng isang miyembro ng pamilya na nakatala sa ilalim ng 
 kasalukuyang  saklaw  

Pumili ng petsa ng  pagkabisa:  
 Unang araw ng buwan matapos naming matanggap 

ang inyong kumpletong aplikasyon 
 Batay sa kung  kailan namin natanggap ang inyong 

kumpletong aplikasyon* 

 5.  Problema sa dating tagapag-isyu ng saklaw sa kalusugan 
Makabuluhang nilabag ng tagapag-isyu ng saklaw sa kalusugan ang 
mahalagang probisyon ng kontrata ng saklaw sa kalusugan  

 6.  Nawalang serbisyo mula sa kinontratang provider 
Pagkawala  ng  mga  serbisyo  mula  sa  kinontratang  provider  sa  ilalim  ng  isa  pang  plano  
ng  benepisyo  sa  kalusugan,  ayon  sa  tinukoy  sa  Seksyon  10965  ng  Kodigo  ng  Seguro  
o  1399.845  ng  Kodigo  ng  Kalusugan  at  Kaligtasan,  para  sa  isang  kondisyon  na  
inilalarawan  sa  Kodigo  ng  Kalusugan  at  Kaligtasan  §  1373.96(c)  (isang  malubhang  
kondisyon,  malubhang  kondisyon  na  hindi  gumagaling,  pagbubuntis,  sakit  na  may 
taning,  pangangalaga  sa  bagong  silang  na  sanggol  sa  pagitan  ng  kapanganakan  at 
36  na  buwang  gulang,  o  pagsasagawa  ng  isang  operasyon  o  iba  pang  pamamaraan 
na  inirekomenda  at  idinokumento  ng  provider)  at  na  ang  provider  ay  hindi  na  kasali  sa 
plano  ng  benepisyong  pangkalusugan 

 7.  Nagbabalik mula sa aktibong tungkulin 
Miyembro ng Reserbang Lakas ng militar ng U.S. na bumabalik mula sa aktibong 
tungkulin o miyembro ng California National Guard na bumabalik mula sa 
aktibong tungkulin sa ilalim ng Title 32 ng U.S. Code  

Batay sa kung kailan namin natanggap ang inyong 
kumpletong aplikasyon*  

* Kung ang petsa ng saklaw ay nakabatay sa kung kailan namin natanggap ang inyong kumpletong aplikasyon, kung natanggap namin ito: 

• Sa pagitan ng ika-1 at ika-15 araw ng buwan, magsisimula ang saklaw sa ika-1 araw ng susunod na buwan. 

• Sa pagitan ng ika-16 at huling araw ng buwan, magsisimula ang saklaw sa ika-1 araw ng susunod na ikalawang buwan. 
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Mga kuwalipikadong kaganapan Petsa ng bisa ng saklaw 

 8. Mali ang impormasyon tungkol sa naunang saklaw 
Ipinakikita niya sa Palitan, na may kinalaman sa mga plano ng benepisyong 
pangkalusugan na iniaalok sa pamamagitan ng Palitan, o sa departamento, 
na may kinalaman sa mga plano ng benepisyong pangkalusugan na iniaalok sa labas 
ng Palitan, na hindi siya nagpatala sa isang plano ng benepisyong pangkalusugan 
sa panahon ng nauunang panahon ng pagpapatala na magagamit ng indibiduwal 
dahil hindi siya nakatanggap ng tamang impormasyon na siya ay saklaw sa ilalim 
ng minimum na mahalagang saklaw. 

 9. Iba pang kuwalipikadong kaganapan 
Kung hindi ninyo mahanap ang inyong sitwasyon, makipag-ugnayan sa inyong 
ahente/broker o tumawag sa amin. Makapagtatala lang kami batay sa mga 
kaganapan na tinukoy ng batas ng estado at/o pederal 

Mga puna ________________________________________________________ 

Batay sa kung kailan namin natanggap ang inyong 
kumpletong aplikasyon* 

Dapat kayong mag-apply para sa saklaw sa loob ng 60 araw bago o 60 araw pagkatapos ng inyong kuwalipikadong kaganapan para sa mga 
sumusunod na kaganapan. 

Mga kuwalipikadong kaganapan Petsa ng bisa ng saklaw 

 10. Pagkawala ng saklaw: 
Pagkawala o mawawala ang Pinakamababang Mahalagang Saklaw: Hindi sinasadyang 
pagkawala ng saklaw (kabilang sa pagkawala ng minimum essential coverage ang 
pagkawala ng kuwalipikasyon ng saklaw bilang resulta ng legal na paghihiwalay, 
diborsiyo, pagtigil ng status bilang dependent (tulad ng pag-abot sa maximum na 
edad upang maging kuwalipikado bilang isang dependent na anak sa ilalim ng plan), 
pagkamatay ng isang empleyado, pagwawakas ng trabaho, pagbawas sa bilang ng 
oras ng trabaho, permanenteng paglipat, atbp.). Hindi kabilang sa pagkawala ng 
kuwalipikasyon ang pagkawala dahil sa kabiguan ng empleyado o ng dependent na 
magbayad ng mga premium sa napapanahong paraan o pagwawakas ng saklaw para 
sa kadahilanan (tulad ng ng paggawa ng mapanlinlang na claim o isang sinasadyang 
maling pagpapakita ng isang materyal na katotohanan na may kaugnayan sa plan). 

Unang araw ng buwan matapos naming matanggap ang 
inyong kumpletong aplikasyon 

11. Permanenteng paglipat 
 Lumipat sa U.S. mula sa ibang bansa o isang teritoryo ng U.S. 
Permanenteng paglipat sa isang bagong lugar na pinagseserbisyuhan (sa loob ng U.S.). 

 12. Pagpapanibago na wala sa kalendaryo 
Hindi nare-renew ang kasalukuyang policy sa batayang taon ng kalendaryo 
(nagre-renew sa isang petsa bukod sa Enero 1) 

 13. Kulungan o bilangguan 
Pinalaya mula sa bilangguan o kulungan (pagkakabilanggo) 

Batay sa kung kailan namin natanggap ang inyong 
kumpletong aplikasyon* 

 14. ICHRA o QSEHRA 
Inialok o nagkaroon ng access sa Kaayusan ng Pagbabayad sa Kalusugan ng 
Indibiduwal na Saklaw (Individual Coverage Health Reimbursement Arrangement, 
ICHRA)/Kaayusan ng Pagbabayad sa Kalusugan ng Kuwalipikadong Maliit na 
Employer (Qualified Small Employer Health Reimbursement Arrangement, 
QSEHRA) sa panahon ng taunang bukas na pagpapatala ng inyong employer 
o dahil sa isang pagbabago sa katayuan ng empleyado 

Kung matatanggap namin ang inyong kumpletong 
aplikasyon bago ang petsa ng kuwalipikadong kaganapan: 

• Magkakabisa ang saklaw sa petsa ng kuwalipikadong 
kaganapan kung nangyari ang kuwalipikadong 
kaganapan sa unang araw ng isang buwan 

• Magkakabisa ang saklaw sa unang araw ng buwan 
pagkatapos ng kuwalipikadong kaganapan kung hindi 
nangyari ang kuwalipikadong kaganapan sa unang 
araw ng isang buwan 

Kung matatanggap namin ang inyong kumpletong aplikasyon 
sa o pagkatapos ng petsa ng kuwalipikadong kaganapan: 

• Magkakabisa ang saklaw sa unang araw ng 
buwan matapos naming matanggap ang inyong 
kumpletong aplikasyon 

* Kung ang petsa ng saklaw ay nakabatay sa kung kailan namin natanggap ang inyong kumpletong aplikasyon, kung natanggap namin ito: 

• Sa pagitan ng ika-1 at ika-15 araw ng buwan, magsisimula ang saklaw sa ika-1 araw ng susunod na buwan. 

• Sa pagitan ng ika-16 at huling araw ng buwan, magsisimula ang saklaw sa ika-1 araw ng susunod na ikalawang buwan. 
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Malapit na! Maaaring kailangan namin ang 

kaunti pang impormasyon.
 

Kailangan namin ang suportang dokumentasyon para sa karamihang kuwalipikadong kaganapan, tulad ng isang sulat o opisyal na form mula 

sa pinanggalingan (employer, ahensya ng estado o pederal, bilang halimbawa) upang kumpirmahin ang kuwalipikadong kaganapan na nangyari. 

Dapat ding kasama nito ang petsa na naganap ang kaganapan, at ang mga pangalan ng lahat ng apektadong aplikante. Kung nag-a-apply kayo
 

dahil nawala ang inyong saklaw, kailangan namin ang suportang dokumentasyon na may dahilan kung bakit nawala ang saklaw. Sa lahat ng kaso, 

maaaring kailanganin namin ang karagdagang dokumentasyon upang makumpirma ang pagiging karapat-dapat.
 

Tawagan kami o ang inyong ahente kung mayroon kayong anumang tanong.
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Apendise B: Pahayag ng Pananagutan
 
Pahayag ng Pananagutan Punan kapag hindi matapos ng aplikante ang aplikasyon. 

Tandaan: Ang interpreter ay dapat 18 taong gulang o mas matanda upang isalin ang aplikasyon sa ngalan ng aplikante.  

Ako, ____________________________, ay personal na nabasa at tinapos itong Indibidwal na Aplikasyon para sa aplikante na nakapangalan 
sa ibaba dahil: 









 ____________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________ 

      _____________________________ 

Hindi nagbabasa ng Ingles ang aplikante 
Hindi nagsasalita ng Ingles ang aplikante 
Hindi nagsusulat ng Ingles ang  aplikante 
Ang aplikante ay Limitado ang Kahusayan sa Ingles 
Iba pa (ipaliwanag) 

Isinalin ko ang mga nilalaman ng  form na ito at sa aking  pinakamahusay na  kaalaman ay kinuha at inilista ang lahat ng hinihiling na personal at 
medikal na  kasaysayan na  ibinunyag ng   

Aplikante o ni:  

Wikang isinalin  

Espanyol Chinese Korean Tagalog Vietnamese Iba pa 

Isinalin ko rin at ipinaliwanag nang buo ang “Mahalagang legal na impormasyon” at ang “Paraan ng Pagbabayad”.  

Lagda ng interpreter (kailangan) Petsa (mm/dd/yyyy) (kailangan) 

Kinukumpirma ko na isinalin ang aplikasyon sa ngalan ko 

Lagda ng aplikante (kailangan) Petsa (mm/dd/yyyy) (kailangan) 
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Mga Paraan ng Pagbabayad para sa Mga Indibidwal na Aplikasyon 

Pangalan ng Aplikante/Miyembro Numero ng Social Security ng Pangunahing aplikante 

Ako, ang aplikante, ay may pananagutan para sa mga buwanang pagbabayad sa Anthem. Binibigyan ko ng pahintulot ang Anthem upang i-debit ang nakalistang bank 
account o singilin ang credit/debit card na nakalista para sa aking unang buwanang pagbabayad sa o pagkatapos ng araw na maaprubahan ang aking saklaw. Sa 
pamamagitan ng paglagda sa form na ito, nauunawaan kong posibleng magbago ang halaga ng unang pagbabayad kumpara sa naipaalam sa akin dahil hindi pa 
naaaprubahan ang aking saklaw. Dagdag pa rito, kung pipiliin ko ang Opsyon 1 o Opsyon 2 sa ibaba, nauunawaan ko na maaaring mag-iba-iba ang aking mga pagbabayad 
sa hinaharap bilang resulta ng (mga) pagbabagong gagawin ko kapag na-enroll na ako, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa pagdaragdag o pag-aalis ng mga 
dependent, paglipat ng tirahan, pagpapalit ng saklaw, at/o mga pagbabagong gagawin ng Anthem na ipapaalam sa akin alinsunod sa aking plan/ policy. Nauunawaan 
ko rin na kung malapit na sa petsa ng awtomatikong pag-withdraw ang mga pagbabagong gagawin ko, posibleng hindi ako maabisuhan ng Anthem bago maisagawa 
ang pag-withdraw. Sumasang-ayon akong bayaran ang anumang pagsingil para sa serbisyo na maaaring hingin sa akin ng Anthem dahil hindi kinilala ang 
pag-debit/pagsingil. Nauunawaan kong kung tataas ang aking buwanang pagbabayad ayon sa isang partikular na porsyento, ihihinto ng Anthem ang aking mga 
awtomatikong pagbabayad at padadalhan ako ng abiso. Magkakaroon ako ng opsyong simulan muli ang mga awtomatikong buwanang pagbabayad. 

 

Mangyaring piliin kung paano ninyo gustong bayaran ang inyong mga buwanang pagbabayad para sa lahat ng inyong plan. Lagyan 
ng check ang kahon para sa alinman sa Opsyon 1, Opsyon 2 o Opsyon 3. 

Opsyon 1 Pahintulot sa Bank Account: Hayaang ibawas mula sa inyong bank account ang inyong una at mga susunod na buwanang pagbabayad. 
Ang lahat ng inyong buwanang pagbabayad ay kukunin sa bank account 
na lalagyan ninyo ng check sa ibaba. 
Checking account:          Business       Personal 
Savings account:            Business       Personal 

Ilagay ang hinihinging petsa ng pag-debit mula sa inyong bank account 
(ika-1 hanggang ika-6 ng bawat buwan). Kung walang hinihinging petsa, 
ide-debit ang inyong buwanang pagbabayad sa unang araw ng bawat buwan. 
Isulat ang mga numero ng routing at account na nakalagay sa inyong tseke dito: 

 

X 

 

   

  

X 
 

 

 

  

 

 

     

 

   

 

 
  

  
 

 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

Pahina 1 sa 2 

MEMO ______________________________ ______________________________

|:123456789 |: 1234567890123 1175

9-digit bank routing number Bank account number 

Pinapahintulutan ko ang Anthem na awtomatikong i-debit kada buwan ang bank account na nakalista sa itaas upang maisagawa ang aking mga buwanang 
pagbabayad. Sumasang-ayon akong ang mga karapatan ng Anthem sa bawat pag-debit ay gaya sa mga karapatan na tulad sa isang tsekeng nilagdaan ko. 
Nauunawaan kong isasagawa ang mga buwanang pagbabayad sa araw na inilagay ko o sa loob ng 3 araw ng negosyo pagkalipas nito. Pinapahintulutan ko ang 
Anthem na awtomatikong i-debit ang aking account (at magsagawa ng mga pagwawasto sa mga nakaraang pag-debit). Mananatiling may bisa ang pahintulot na 
ito hanggang sa ipaalam ko sa Anthem na ayaw ko nang i-debit nila ang aking account sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng 30-araw na paunang nakasulat 
na abiso. Nauunawaan kong kung hindi pahihintulutan ng aking bangko ang Anthem na i-debit ang aking account para sa anumang dahilan, awtomatiko akong 
maaalis sa mga awtomatikong buwanang pagbabayad at sisingilin ako sa papamagitan ng sulat. Nauunawaan kong kung tataas ang aking mga pagbabayad batay 
sa isang partikular na porsyento, ihihinto ng Anthem ang aking mga awtomatikong pagbabayad at padadalhan ako ng abiso. Magkakaroon ako ng opsyong simulan 
muli ang mga awtomatikong buwanang pagbabayad. 

 

Pinahintulutang lagda (gaya ng nasa mga talaan ng bangko) Naka-print na pangalan ng may-ari ng bank account (gaya ng nakasaad 
sa account) 

Petsa (MM/DD/YY) 

Opsyon 2 Pahintulot sa Credit/Debit Card: Hayaang awtomatikong ikaltas ang inyong una at mga susunod na buwanang pagbabayad sa 
inyong credit/debit card. 
Kumpletuhin ang impormasyon sa ibaba 

Ilagay ang hinihinging petsa ng pagsingil para sa inyong credit/debit card (ika-1 hanggang ika-6 ng bawat buwan). 
Pinapahintulutan ko ang Anthem na awtomatikong singilin ang aking credit/debit card na nakalista sa ibaba kada buwan upang maisagawa ang aking mga buwanang 
pagbabayad. Nauunawaan kong isasagawa ang mga buwanang pagbabayad sa araw na inilagay ko o sa loob ng 3 araw ng negosyo pagkalipas nito. Pinapahintulutan 
ko ang Anthem na singilin ang aking credit/debit card hanggang sa ipaalam ko sa kanila na ayaw ko nang singilin nila ang aking credit/debit card sa pamamagitan 
ng pagbibigay sa kanila ng 30 araw na paunang nakasulat na abiso. Sumasang-ayon ako na ang Anthem, sa pagkilala nito sa mga buwanang pagbabayad na sinisingil 
sa aking credit/debit card, ay walang pananagutan para sa anumang bayarin na sisingilin ng aking bangko. Nauunawaan kong kung hindi kikilalanin ang anumang 
transaksyon sa credit/debit para sa Anthem, awtomatiko akong maaalis sa mga awtomatikong buwanang pagbabayad at sisingilin ako sa pamamagitan ng sulat. 
Nauunawaan kong kung tataas ang aking buwanang pagbabayad ayon sa isang partikular na porsyento, ihihinto ng Anthem ang aking mga awtomatikong pagbabayad 
at padadalhan ako ng abiso. Magkakaroon ako ng opsyong simulan muli ang mga awtomatikong buwanang pagbabayad. 
Tumatanggap ang Anthem ng Visa   o Mastercard    (Paalala sa aplikante: Mangyaring lagyan ng check ang isa sa mga ito.) 

Numero ng card 
Petsa ng pag-expire (MM/YY) 

Billing address para sa credit/debit card na ito Lungsod Zip code 

Pinahintulutang lagda (gaya ng makikita sa credit card) Naka-print na pangalan ng may-ari ng card (gaya ng nakalagay sa card) Petsa (MM/DD/YY) 

Tingnan ang ikalawang pahina para sa Opsyon 3 Unang Buwanang Pagbabayad Lamang: Ipadala na sa amin ngayon ang inyong unang buwanang 
pagbabayad at makatanggap ng bill kada buwan para sa inyong mga susunod na buwanang pagbabayad. 
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Mga Paraan ng Pagbabayad para sa Mga Indibidwal na Aplikasyon 

Pangalan ng Aplikante/Miyembro Numero ng Social Security ng Pangunahing aplikante 

Opsyon 3 Unang Buwanang Pagbabayad Lamang: Ipadala na sa amin ngayon ang inyong unang buwanang pagbabayad at makatanggap 
ng bill kada buwan para sa inyong mga susunod na buwanang pagbabayad. 
Pumili ng isa sa mga sumusunod na paraan sa ibaba kung paano ninyo gustong bayaran ang inyong unang buwanang pagbabayad lamang.

 Tseke (isama ang inyong papel na tseke sa inyong aplikasyon)            Electronic na tseke (punan ang seksyon A sa ibaba)          Credit/Debit card (punan 
ang seksyon B sa ibaba) 
A. Electronic na tseke: Sa halip na padalhan kami ng papel na tseke, maaari kayong gumamit ng electronic na tseke na nagbibigay-daan sa Anthem na 

direktang kumuka ng pera mula sa inyong bank account para sa inyong unang pagbabayad sa araw na maaprubahan ang inyong saklaw. Hindi na ninyo 
mababawi ang tseke mula sa inyong bangko. (Hindi namin pananatilihin ang impormasyong ito sa aming file o gagamitin para sa anumang pagbabayad sa 
hinaharap.) Mangyaring punan ang impormasyong ito. 

Naka-print na pangalan ng may-ari ng account Numero ng routing Numero ng Account Halaga ng unang pagbabayad 
$ 

B. Credit/Debit card: Pinapahintulutan ko ang Anthem na singilin ang credit o debit card na inilista ko sa ibaba nang isang beses para sa aking unang buwanang 
pagbabayad. Sasaklawin ng pagbabayad na ito ang unang buwanang pagbabayad para sa lahat ng plan na mayroon ako sa Anthem. 
Tumatanggap ang Anthem ng  Visa  o  Mastercard (Paalala sa aplikante: Mangyaring lagyan ng check ang isa sa mga ito.)

 Numero ng card 
Petsa ng pag-expire  (MM/YY) 

Billing address para sa credit/debit card na ito  Lungsod  Zip code 

Pinapahintulutan ko ang Anthem na i-debit/singilin ang bank account o credit/debit card na nakalista sa itaas pupang maisagawa lamang ang aking unang 
buwanang pagbabayad. 
Sumasang-ayon akong hindi kailangang magbayad ang Anthem ng anumang bayarin na maaaring singilin ng aking bangko dahil hindi tinanggap ang aking electronic 
na tseke o credit/debit card kahit na hindi ko na maaaring ipagpatuloy ang aking saklaw. Nauunawaan kong isa itong one-time na pagbabayad at pananagutan 
kong tiyakin na matatanggap ng Anthem ang aking mga susunod na buwanang pagbabayad pagkatapos ng unang pagbabayad na ito. 

Pinahintulutang lagda (gaya ng makikita sa credit card) 

X 

Naka-print na pangalan ng may-ari ng bank account/card (gaya ng 
nakalagay sa account/card) 

Petsa (MM/DD/YY) 

Anthem Blue Cross ang trade name ng Blue Cross of California. Ang Anthem Blue Cross at Anthem Blue Cross Life and Health Insurance Company ay mga malayang kumpanyang binigyan ng lisensya ng Blue Cross Association. Ang Anthem ay isang rehistradong trademark ng 
Anthem Insurance Companies, Inc. 
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