
 

            

                        

                                                                                                    

       
 

 

  
 

 

 

       
  

      
 

                        
                 

 

  

                   
    

 

         
 	         

                
                 

       

 

 

	 
	 

               

               
  	                 

                  
              

 

       

 

 

	 
	 

           

                
                  

 

  

 

 

 

 

 

	 
	 
	 
	 

	 

                

     

           

                  
                   

               

                      
                   

                      
               

 

  

 

 

	 

	 

        

            
                     

Tën  người  lâm  đơn  chtnh: ________________ 

Chào mừng 
Mẫu Đơn Dânh Cho Cá Nhãn Tại Tiểu 
Bang California 
Cảm ơn quÞ vị đã lựa chọn chúng tôi. Chúng tôi lấy làm vui khi quý vị đến với chúng tôi. 

Nếu quý vị có thắc mắc gì trong khi điền thông tin vào mẫu này, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 1 (877) 567-1804. 
Nhưng nếu quý vị đã lâm việc với nhân viên bảo hiểm hoặc người môi giới rồi thì hãy liên lạc trước với họ. 

Giới  thiệu  về  mẫu  này  

Sử dụng mẫu nây để nộp đơn xin bảo hiểm nha khoa và/hoặc nhãn khoa mới hoặc để thay đổi bảo hiểm hiện tại với 
Anthem Blue Cross (Anthem). 

Quý vị có thể nộp đơn xin, hoặc thay đổi bảo hiểm: 
1. Trong giai đoạn Ghi Danh Mở thường niên

Thời gian bảo hiểm của quý vị bắt đầu phụ thuộc vào thời điểm chúng tôi nhận được mẫu đơn hoân chỉnh của 

quý vị. Ngày bảo hiểm của quý vị có thể bắt đầu sớm nhất là từ ngày 1 tháng 1.
 
Nếu quý vị nhận được đơn của mình:
 
• Từ ngây 1 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12, bảo hiểm bắt đầu từ ngày 1 tháng 1.

• Từ ngây 16 tháng 12 đến ngày 31 tháng 1, bảo hiểm bắt đầu từ ngày 1 tháng 2.
2. Khi quý vị cy giai đoạn Ghi danh Đặc biệt do một trường hợp đủ điều kiện

Khi hoàn thành mẫu này, quý vị hãy điền thông tin vào Phụ lục A: Ghi danh Đặc biệt, phần này bao gồm những
thông tin về trường hợp đủ điều kiện và thời điểm bắt đầu của bảo hiểm.

Đối với bảo hiểm nha khoa và mắt: 

• Quý vị có thể áp dụng bất cứ lõc nâo trong năm.

• Thời gian bảo hiểm của quý vị bắt đầu phụ thuộc vào thời điểm chúng tôi nhận được mẫu đơn hoân chỉnh của
quý vị. Bảo hiểm bắt đầu vào ngày thứ 1 của tháng sau khi chúng tôi nhận được đơn hoân chỉnh của quý vị.

Những  gợi  ý  để  điền mẫu  này  

• Trả lời mọi câu hỏi. Viết chữ in rõ ràng chỉ bằng mực đen hoặc xanh dương.

• Vui lòng gửi tất cả các trang.

• Quý vị cũng có thể nộp đơn trực tuyến tại địa chỉ anthem.com/ca.

• Nếu định ghi danh tham gia một chương trình HMO nha khoa, quý vị phải chọn Nha Sĩ Chăm Sóc Chtnh (PCD).
Xem danh sách các nha sĩ cho chương trình của quý vị tại địa chỉ anthem.com/ca hoặc gọi cho chúng tôi.
Nếu quý vị không chọn PCD, chúng tôi sẽ lựa một bác sĩ ở gần quý vị.

• Vui lòng bao gồm thanh toán của quý vị. Chúng tôi không thể hoàn tất đơn xin của quý vị nếu không nhận được
tiền thanh toán phí bảo hiểm tháng đầu tiên của quý vị. Nếu không thanh toán khoản phí này, thủ tục ghi danh
của quý vị sẽ bị hoãn lại. Tuy vậy, quý vị không phải lo lắng , chúng tôi sẽ không trừ tiền vào thẻ của quý vị hay
đổi séc hoặc bưu phiếu của quý vị ra tiền mặt cho đến khi quý vị đã được ghi danh.

Một số  câu  hỏi  thường  gặp  

1. Tôi có cần phải thanh toán không?
Có.  Chúng  tôi  không  thể  xử  lý  đơn  xin  của  quý  vị  nếu  không  nhận  được  tiền  thanh  toán  phí  bảo  hiểm  tháng  đầu  tiên 
của  quý  vị. Nếu  không  thanh  toán  khoản  phí  này,  thủ  tục  ghi  danh  của  quý  vị  sẽ  bị  hoãn  lại.   Chúng  tôi  sẽ  không  trừ 
tiền  vào  thẻ  của  quý  vị  hay  đổi  séc  hoặc  bưu  phiếu của  quý  vị  ra  tiền mặt  cho  đến  khi  quý  vị  đã  được  ghi  danh.  

2. Tại sao lại cần Số An sinh Xã hội của tôi (SSN)?
IRS yêu cầu chúng tôi phải thu thập số này. Chúng tôi sẽ không chia sẻ trừ khi luật pháp yêu cầu.

Anthem Blue Cross lâ thương hiệu của Blue Cross of California.
 
Đơn vị được cấp phép độc lập của Blue Cross Association. Anthem lâ thương hiệu đã được đăng ký của Anthem Insurance Companies, Inc.
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Mẫu Đơn Dành Cho Cá Nhân Tại 
Tiểu Bang California

Vui lòng cho biết lý do nộp đơn này: 
 Ghi danh mở 
 Giai đoạn Ghi danh Đặc biệt (cũng phải hoàn thành 
Phụ lục A) 

 Bảo hiểm Mới 

 Thay đổi Bảo hiểm 
 Thêm người phụ thuộc vào 
bảo hiểm hiện tại 

Người đăng ký  
Số ID 
________________ 

Bước 1: Ai sẽ nộp đơn?
Người nộp đơn chính 

Họ (tên hợp pháp) Tên (tên hợp pháp) Tên đệm Số An sinh Xã hội 
 -         - 

Tình trạng hôn nhân 
 Độc thân   Đã kết hôn 
 Bạn đời sống chung 

Giới tính  
 Nam    Nữ 

Ngày sinh 
(tháng/ngày/năm) 

 /          / 

Quận (đối với địa chỉ nhà ở) 

Địa chỉ nhà ở (không phải Hộp thư Bưu điện) Thành phố Bang Mã ZIP 

Địa chỉ thanh toán (tùy chọn - nếu khác địa chỉ nhà) Thành phố Bang Mã ZIP 

Địa chỉ gửi thư (tùy chọn - nếu khác địa chỉ nhà) Thành phố Bang Mã ZIP 

Địa chỉ email: ___________________________________________________________________________________ 
Chỉ áp dụng đối với các chương trình Dental Net DHMO: Tôi đồng ý nhận các liên lạc liên quan đến chương trình của tôi 
cho bản thân và bất kỳ người phụ thuộc nào, qua email hoặc điện tử. Thư từ có thể bao gồm giấy chứng nhận bảo hiểm, 
thông tin giải thích các báo cáo quyền lợi, thông báo bắt buộc hoặc thông tin hữu ích để khai thác tối đa các quyền lợi 
của tôi. Tôi sẽ đảm bảo Anthem có email mới nhất của mình. Tôi biết rằng bất cứ lúc nào tôi cũng có thể thay đổi ý định 
của mình và yêu cầu một bản sao các tài liệu này (hoặc bất kỳ tài liệu cụ thể nào) qua thư, bằng cách liên hệ với Anthem. 
Tôi (hoặc những người phụ thuộc đã đăng ký của tôi) sẽ cập nhật các tùy chọn liên lạc của chúng tôi bằng cách truy cập 
anthem.com/ca hoặc liên lạc Bộ phận Dịch vụ Hội viên theo số 1 (877) -567-1804. 
Đối với các chương trình Dental PPO, Nhãn khoa, Nhân thọ và Thương tật, Anthem sẽ cung cấp các tài liệu của chương 
trình và vật phẩm liên quan qua thư. 

Số điện thoại chính  Người nộp đơn CÓ nói, đọc và/hoặc viết được bằng tiếng 
Anh. Nếu người nộp đơn không nói, đọc hoặc viết được 
bằng tiếng Anh thì người thông dịch phải ký vào và nộp bản 
“Tuyên bố Trách nhiệm. (Phụ lục B). 

Ngôn ngữ viết ưu tiên  Tiếng Anh (ENG)  Tiếng Tây Ban Nha (SPA)  Tiếng Trung (ZHO) (C/M) 
 Tiếng Hàn (KOR) 



 Tiếng Tagalog (TGL) 


 Tiếng Việt (VIE) 

 Khác (ghi vào) _____________________________________________________________ 

Ngôn ngữ nói ưu tiên  Tiếng Anh (ENG)    Tiếng Tây Ban Nha (SPA)  Tiếng Trung (ZHO) (C/M) 
 Tiếng Hàn (KOR) 



 Tiếng Tagalog (TGL) 


 Tiếng Việt (VIE) 

 Khác (ghi vào) _____________________________________________________________ 

PCD (Chỉ DHMO) ID nhóm nha khoa/PCD ID (Chỉ DHMO) Bệnh Nhân Hiện Tại 
 Có      Không 

(Các) Bảo hiểm đã chọn     Nha khoa     Nhãn khoa 
Để ghi danh vợ/chồng/bạn đời sống chung và/hoặc người phụ thuộc, người nộp đơn chính cũng phải được ghi danh. 
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Vợ/chồng hoặc Bạn đời sống chung 

Họ (tên hợp pháp) Tên (tên hợp pháp) Tên đệm Số An sinh Xã hội 
- -

Mối quan hệ với người lâm đơn 
   Vợ/Chồng Bạn đời sống chung 

Giới tính 
Nam Nữ 

Ngày sinh (tháng/ngây/năm) 
/  / 

PCD (Chỉ DHMO) PCD ID (Chỉ DHMO) Bệnh Nhân Hiện Tại 
 

 

Có Không 

(Các) Bảo hiểm đã chọn Nha khoa Nhãn khoa 
Để  ghi  danh  vợ/chồng/bạn  đời  sống  chung  và/hoặc người  phụ  thuộc,  người  nộp  đơn  chtnh  cũng  phải  được  ghi  danh.  

Con phụ thuộc Con phải dưới 26 tuổi. 

Con trên 26 tuổi có thể đủ điều kiện để nhận bảo hiểm với tư cách lâ người phụ thuộc nếu không có khả năng tự duy trì việc 
làm do chấn thương, bệnh tật, hay chứng bệnh dẫn đến khuyết tật thể chất hoặc trí tuệ, và chủ yếu phụ thuộc vào sự hỗ trợ 
cũng như cưu mang của người thụ hưởng bảo hiểm hoặc người đăng ký bảo hiểm. Để đủ tiêu chuẩn lâm người phụ thuộc 
quá tuổi, tình trạng khuyết tật của Người phụ thuộc phải khởi phát trước thời điểm người này hết tư cách hưởng bảo hiểm. 

Họ (tên hợp pháp) Tên (tên hợp pháp) Tên đệm Số An sinh Xã hội 
  - - 

Mối quan hệ với người lâm đơn 
   

 

Con Khác 
Giới tính 

Nam  Nữ 
Ngày sinh (tháng/ngây/năm) 

 /  /   

PCD (Chỉ DHMO) PCD ID (Chỉ DHMO) Bệnh Nhân Hiện Tại 
Có Không 

(Các) Bảo hiểm đã chọn Nha  khoa Nhãn  khoa  
Để  ghi  danh  vợ/chồng/bạn  đời  sống  chung  và/hoặc người  phụ  thuộc,  người  nộp  đơn  chtnh  cũng  phải  được  ghi  danh.  

Con phụ thuộc 

Họ (tên hợp pháp) Tên (tên hợp pháp) Tên đệm Số An sinh Xã hội 
 -  - 

Mối quan hệ với người lâm đơn 
   Con Khác 

Giới tính 
Nam Nữ 

Ngày sinh (tháng/ngây/năm) 
/   / 

PCD (Chỉ DHMO) PCD ID (Chỉ DHMO) Bệnh Nhân Hiện Tại 
 

 

Có Không 

(Các) Bảo hiểm đã chọn Nha  khoa   Nhãn  khoa  
Để ghi danh vợ/chồng/bạn đời sống chung và/hoặc người phụ thuộc, người nộp đơn chtnh cũng phải được ghi danh. 

Con phụ thuộc 

   

 

Đánh dấu vào ô này nếu quý vị có nhiều người phụ thuộc. In thêm một bản của trang 
này và gửi kêm đơn của quý vị. 

Họ (tên hợp pháp) Tên (tên hợp pháp) Tên đệm Số An sinh Xã hội 
- -

Mối quan hệ với người lâm đơn 
Con Khác

Giới tính 
Nam Nữ 

Ngày sinh (tháng/ngây/năm) 
 /   /   

PCD (Chỉ DHMO) PCD ID (Chỉ DHMO) Bệnh Nhân Hiện Tại 
Có Không 

(Các) Bảo hiểm đã chọn Nha  khoa  Nhãn  khoa 
Để  ghi  danh  vợ/chồng/bạn  đời  sống  chung  và/hoặc người  phụ  thuộc,  người  nộp  đơn  chtnh  cũng  phải  được  ghi  danh.  

Điều  kiện  tham  gia  Cần câu trả lời cho câu hỏi nây để xác định điều kiện tham gia của quý vị. 

Có người nộp đơn nâo hiện đang ngồi tù (còn phải thụ án trën 60 ngây trước khi được thả) do bị kết tội không? (chứ không 
phải  đang  chờ  xét  xử)  
 

 Không Có Nếu  có,  là  ai?  
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Bước 2: Quý vị muốn có loại bảo hiểm nào?
 
Các Chương Trînh Nha Khoa 

Bảo hiểm nha khoa dânh cho con cái dưới 19 tuổi đã được bao gồm trong tất cả các bảo hiểm y tế của chõng tõi (Cũng có 
tên là Quyền lợi Sức khỏe Thiết yếu Nhi khoa). 
Hãy chọn một chương trình nha khoa nếu quý vị muốn mua bảo hiểm nhiều hơn những Quyền lợi Sức khỏe Thiết yếu Nhi 
khoa này. 

Người  lâm đơn  đăng  ký chương  trình  Dental  HMO  phải  cư trõ  tại  một  trong  những  quận  sau  đãy mới  được ghi  danh:  
Alameda;  Contra  Costa;  El  Dorado;  Fresno;  Kern  trừ  đối  với  Delano,  Mojave,  Taft,  và  Tehachapi;  Kings;  Los Angeles;  
Marin;  Monterey;  Orange;  Placer;  Riverside;  Sacramento;  San  Bernardino  trừ  đối  với  Twenty-Nine  Palms và  Vicinity,  
và  Yucca  Valley;  San  Diego;  San  Francisco;  San  Joaquin;  San  Luis Obispo;  San  Mateo;  Santa  Barbara;  Santa  Clara;  
Santa  Cruz;  Solano;  Sonoma;  Tulare;  Ventura.     

Lựa chọn chương trînh nha khoa 

Dental PPO 










Essential Choice Bronze (5SKJ)* 
Essential Choice Silver (5SKK)* 
Essential Choice Gold (5SKL)* 
Essential Choice Platinum (5SKM)* 
Essential Choice Incentive (5SKN)* 

Dental HMO (DHMO) 
Dental Net 3000D (3T9D)** 

*  Những  sản  phẩm nây được cấp bởi  Anthem Blue  Cross Life  and  Health  Insurance  Company  vâ  được điều  chỉnh  bởi 

California  Department  of  Insurance. 
 
** Những sản phẩm nây được cấp bởi Anthem Blue Cross vâ được điều chỉnh bởi California Department of Managed Health Care.
 

Bảo hiểm nha khoa trước đy & bảo hiểm nha khoa khác 

Tên của người được bảo 
hiểm (Tên, Họ, Tên đệm) 

Bảo Hiểm 
(đánh dấu tất cả 
ô nào áp dụng) 

Tên hãng bảo hiểm Số hợp đồng 
bảo hiểm 

Ngày (nếu có) 
(tháng/ngây/năm) 









Nha khoa 
Chỉnh nha 

Bắt đầu: 
Kết thúc: 

Nha khoa 
Chỉnh nha 

Bắt đầu: 
Kết thúc: 













Nha khoa 
Chỉnh nha 

Bắt đầu: 
Kết thúc: 

Nha khoa 
Chỉnh nha 

Bắt đầu: 
Kết thúc:  

Nha khoa 
Chỉnh nha 

Bắt đầu: 
Kết thúc: 

Chương Trînh Mắt 

Bảo hiểm mắt dânh cho con cái dưới 19 tuổi đã được bao gồm trong tất cả các bảo hiểm y tế của chõng tõi (Cũng có tën lâ 
Quyền lợi Sức khỏe Thiết yếu Nhi khoa). 
Hãy chọn một chương trình nhãn khoa nếu quý vị muốn mua bảo hiểm nhiều hơn những Quyền lợi Sức khỏe Thiết yếu 
Nhãn khoa này. 

Lựa chọn chương trînh mắt 

















Blue View Vision Basic (5LBZ) 
Blue View Vision Premier (5LEZ) 
Blue View Vision Ultra (5LDK) 
Blue View Progressive Select (5LAP) 
Blue View Progressive Preferred (5LAK) 

Blue View Vision Plus (2SU7) 
Blue View Vision Value (2SU8) 
Blue View Vision Enhanced (2SU6) 

Blue View Vision Bundled (1RYD) 
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Bước 3: Vui lông đọc và ký tên
 
Thông  tin  pháp lý  quan trọng  

Tất Cả Những Người Nộp Đơn 
Tõi, người ký tën dưới đãy, hiểu rằng theo chương trình/hợp đồng bảo hiểm (Anthem) mâ tõi đang ghi danh tham gia, 
nếu tôi sử dụng bệnh viện hoặc bác sĩ ngoâi mạng lưới, tôi sẽ phải chịu chi phí tài chính cá nhân lớn hơn nhiều so với 
việc sử dụng bệnh viện hoặc bác sĩ trong mạng lưới. Liên hệ với dịch vụ khách hàng theo số 1 (855) 383-7247 nếu quý vị 
có thắc mắc gì về việc sử dụng nhà cung cấp trong mạng lưới và ảnh hưởng về tài chính khi sử dụng nhà cung cấp ngoài 
mạng lưới. 

CẤM Xét Nghiệm  HIV: 
 
Luật California cấm các công ty bảo hiểm sức khỏe yêu cầu xét nghiệm HIV hay sử dụng ny như lâ một điều kiện 

để nhận được bảo hiểm sức khỏe.
 

Tôi hiểu rằng: 

• Tôi phải bao gồm khoản thanh toán phí bảo hiểm đầu tiên của tõi kêm đơn xin nây, nhưng điều đó khõng có nghĩa lâ 

bảo hiểm đã được xử lý. Tõi đăng ký bảo hiểm tõi đã chọn tại Bước 2. Anthem có quyền chấp nhận hoặc từ chối đơn 
này. Nếu đơn của tôi bị từ chối, tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng của tôi sẽ không bị tính phí, và nếu tõi đã 
thanh toán bằng bưu phiếu, nó sẽ được gửi trả lại cho tôi. 

• Tôi có trách nhiệm kịp thời thông báo cho Anthem về bất kỳ sự thay đổi nào khiến tôi hoặc bất kỳ người phụ thuộc 
nào trở thành không còn hội đủ điều kiện được bảo hiểm. 

• Các khoản thanh toán séc có thể được xử lý là giao dịch ghi nợ qua Trung Tâm Thanh Toán Bù Trừ Tự Động (ACH). 
Điều đó có nghĩa lâ nếu tôi thanh toán bằng séc, séc giấy sẽ bị hủy và thanh toán ghi nợ sẽ xuất hiện trên bảng sao 
kê ngân hàng của tôi. Séc của tôi sẽ khõng được trình cho tổ chức tài chính hoặc gửi lại cho tõi. Điều này không có 
nghĩa lâ tõi sẽ được ghi danh vào một quy trình ghi nợ tự động để trả phí bảo hiểm của mình. Mọi trường hợp phải 
nộp lại do thiếu tiền cũng có thể theo phương thức điện tử. Tất cả các giao dịch séc sẽ vẫn an toàn và khoản thanh 
toán bằng séc của tõi đồng nghĩa với việc tôi chấp nhận những điều khoản này. 

• Tôi nhất trt vâ đồng ý với việc ghi lại và/hoặc theo dõi bất kỳ cuộc nói chuyện qua điện thoại nào giữa Anthem và tôi. 

• .Bằng cách cung cấp số điện thoại, tõi đồng ý và chấp thuận rằng Anthem và các công ty con có thể gọi điện hoặc 
nhắn tin cho tôi theo số điện thoại có trong đơn nây bằng cách sử dụng hệ thống quay số điện thoại tự động và/hoặc 
tin nhắn được ghi ãm trước để giúp thông báo cho tôi về quyền lợi của tôi. 

• Tôi nộp đơn đăng ký bảo hiểm nha khoa và/hoặc nhãn khoa cá nhân không thuộc bất kỳ chương trình nâo do chủ lao 
động tài trợ và tôi chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản thanh toán phí bảo hiểm vâ đảm bảo rằng tất cả các khoản 
phí bảo hiểm đều được chi trả kịp thời. 

• Tôi xác nhận rằng mỗi Số An Sinh Xã Hội được liệt kë trong đơn nây đều chính xác. 

• Người  Chung  Sống  Như Vợ  Chồng  của  tôi,  nếu  có,  chỉ  đủ  điều  kiện  cho  bảo  hiểm này nếu  anh  ấy hoặc cô  ấy xây 
dựng  mối quan  hệ  chung  sống  như vợ  chồng  với  tôi  theo  luật  pháp  California.  

Tôi tuyên bố rằng tõi đã đọc mục Thông Tin Pháp Lý Quan Trọng vâ tõi đồng ý với các điều kiện bảo hiểm. Tôi tuyên bố 
rằng những câu trả lời cho tất cả các câu hỏi trong đơn nây đều đõng vâ chính xác theo sự tin tưởng và hiểu biết tốt nhất 
của tôi, và tôi hiểu rằng Anthem sẽ lấy đãy lâm căn cứ để chấp nhận đơn nây. Trong vông 24 tháng đầu tiên sau khi cấp 
hợp đồng bảo hiểm này, mọi điều luật hoặc thông lệ tạo nên hành vi gian lận hoặc cố tình hiểu sai nội dung tài liệu bị phát 
hiện thấy trong đơn nây có thể dẫn đến việc từ chối phúc lợi bảo hiểm, chấm dứt hoặc hủy (các) bảo hiểm của tôi. 

Tõi ký đơn nây đại diện và thay mặt cho bất kỳ đối tượng phụ thuộc bảo hiểm hội đủ điều kiện nào và cho bản thân tôi, 
trao sự uỷ quyền này nếu được Anthem bảo hiểm. Tõi đóng vai trô lâ nhãn viën bảo hiểm vâ người đại diện của họ. 
Sau khi nộp cho Anthem, người lâm đơn khõng được phép thay đổi đơn nây khi chưa có sự thừa nhận vâ đồng ý của Anthem. 
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YÊU CẦU VỀ TRỌNG TÀI RÀNG BUỘC 
TẤT CẢ  CÁC  TRANH  CHẤP  GIỮA  QUÝ  VỊ  VÀ  ANTHEM  BLUE  CROSS,  BAO  GỒM  NHƯNG  KHÐNG  GIỚI HẠN Ở  CÁC  TRANH  
CHẤP  LIÃN  QUAN  ĐẾN  VIỆC  CUNG  CẤP DỊCH  VỤ  THEO  THỎA  THUẬN  VÀ/HOẶC BẤT KỲ  VẤN  ĐỀ  NÀO  KHÁC  LIÊN  QUAN  
ĐẾN  THỎA  THUẬN  VÀ  CÁC  YÊU  CẦU BỒI  THƯỜNG  VỀ  SƠ  SUẤT Y TẾ, NẾU  KHOẢN  TIỀN  TRANH  CHẤP  VƯỢT  QUÁ  GIỚI 
HẠN  THẨM  QUYỀN CỦA  TÒA  ÁN  GIẢI  QUYẾT  KHIẾU  KIỆN  NHỎ  VÀ  TRANH  CHẤP  CÓ  THỂ  ĐƯỢC  ĐỆ  TRÌNH  LÊN  TRỌNG  TÀI  
RÀNG  BUỘC  THEO  LUẬT  HIỆN  HÀNH  CỦA  LIÊN  BANG  VÀ  TIỂU  BANG,  BAO  GỒM  NHƯNG  KHÐNG  GIỚI HẠN Ở  ĐẠO  LUẬT 
BẢO VỆ  BỆNH  NHÂN  VÀ  CHĂM  SÏC  VỚI  CHI  PHÍ  PHẢI  CHĂNG.  ĐỐI VỚI  CÁC  YÊU  CẦU BỒI  THƯỜNG  VƯỢT  QUÁ  THẨM 
QUYỀN CỦA  TÒA  ÁN  GIẢI  QUYẾT  KHIẾU  KIỆN  NHỎ  PHẢI  CHỊU  TRỌNG  TÀI  RÀNG  BUỘC  THEO  THỎA  THUẬN  NÀY,  BỘ  LUẬT 
SỨC  KHỎE  VÀ  AN  TOÀN  CALIFORNIA  MỤC  1363.1  VÀ  BỘ  LUẬT BẢO  HIỂM MỤC  10123.19  YÊU  CẦU  CÄC  THÐNG  TIN  ĐƯỢC 
TIẾT LỘ  CỤ  THỂ  LIÃN  QUAN  ĐẾN VẤN  ĐỀ  NÀY:  ĐIỀU  NÀY  ĐƯỢC  HIỂU RẰNG  BẤT KỲ  TRANH  CHẤP  NÀO  VỀ  SỰ  SƠ  SUẤT Y  
TẾ,  NHƯ  BẤT KỲ  DỊCH  VỤ  Y TẾ  NÀO  ĐƯỢC  THỰC  HIỆN  THEO  HỢP  ĐỒNG  NÀY  LÀ  KHÔNG  CẦN  THIẾT  HOẶC  KHÐNG  ĐƯỢC 
ỦY  QUYỀN  HOẶC  KHÔNG  HỢP LỆ,  VÐ  Ý  HAY  KHÐNG  ĐỦ  NĂNG  LỰC  THỰC  HIỆN,  SẼ  ĐƯỢC  XÄC  ĐỊNH  BẰNG  CÁCH  NỘP 
CHO  TRỌNG  TÀI  THEO  SỰ  CHO  PHÉP  VÀ  QUY  ĐỊNH  CỦA  LUẬT  LIÊN  BANG  VÀ  TIỂU  BANG  CALIFORNIA,  BAO  GỒM  NHƯNG  
KHÔNG  GIỚI HẠN Ở  ĐẠO  LUẬT BẢO VỆ  BỆNH  NHÂN  VÀ  CHĂM  SÏC  VỚI  GIÁ  CẢ  PHẢI  CHĂNG,  CHỨ  KHÔNG  PHẢI BẰNG  
MỘT VỤ  KIỆN  HOẶC  ĐƯA  RA  BIỆN  PHÁP  XỬ  LÝ  CỦA  TOÀ  ÁN  TRỪ  KHI  LUẬT  CALIFORNIA  CHO  PHÉP  XEM  XÉT  LẠI  THỦ  
TỤC TỐ  TỤNG  TRỌNG  TÀI.  CẢ  HAI  BÊN  CỦA HỢP  ĐỒNG  NÀY,  BẰNG  VIỆC  THAM  GIA  HỢP  ĐỒNG,  TỪ  BỎ  QUYỀN  HIẾN 
PHÁP  CỦA  MÌNH  LÀ  GIẢI QUYẾT  TRANH  CHẤP  KIỂU  NÀY  TRONG  MỘT  PHIÃN  TÒA  TRƯỚC BỒI  THẨM  ĐOÀN,  VÀ  THAY  VÀO  
ĐÏ,  CHẤP  NHẬN SỬ  DỤNG  TRỌNG  TÀI.  QUÝ  VỊ  VÀ  ANTHEM  BLUE  CROSS  ĐỒNG  Ý  ĐƯỢC  RÀNG  BUỘC  THEO  ĐIỀU  KHOẢN 
TRỌNG  TÀI  NÀY.  QUÝ  VỊ  THỪA  NHẬN RẰNG  ĐỐI VỚI  CÁC  TRANH  CHẤP  ĐANG  ĐƯỢC  PHÂN  XỬ  THEO  LUẬT  PHÁP  TIỂU 
BANG  HOẶC  LIÊN  BANG,  QUÝ  VỊ  KHƯỚC TỪ  TẤT CẢ  QUYỀN  XÉT  XỬ  CỦA BỒI  THẨM  ĐOÀN,  QUYỀN  XÉT  XỬ  THEO  MỤC 
17200  CỦA  ĐẠO  LUẬT  KINH  DOANH  VÀ  NGHỀ  NGHIỆP  CALIFORNIA,  VÀ/HOẶC  QUYỀN  KHẲNG  ĐỊNH  VÀ/HOẶC  THAM  GIA  
VÀO  MỘT  HÀNH  ĐỘNG  TẬP  THỂ. NẾU  THỎA  THUẬN CỦA  QUÝ  VỊ  TUÂN  THEO  45  CFR  147.136,  THỎA  THUẬN  NÀY  KHÔNG  
GIỚI HẠN  QUYỀN  ĐƯỢC  ĐÄNH  GIÄ  NỘI BỘ  VÀ  BÃN  NGOÀI  ĐỐI VỚI  CÁC  QUYẾT  ĐỊNH  BẤT LỢI VỀ  QUYỀN LỢI  THEO  YÊU  
CẦU BỞI  LUẬT  ĐÏ.  VIỆC  THI  HÀNH  ĐIỀU  KHOẢN  TRỌNG  TÀI  NÀY,  KỂ  CẢ  VIỆC TỪ  BỎ  CÄC  HÀNH  ĐỘNG  TẬP  THỂ, 
SẼ  ĐƯỢC  XÄC  ĐỊNH  THEO  ĐẠO  LUẬT  TRỌNG  TÀI  LIÃN  BANG  (“FAA”  - FEDERAL  ARBITRATION  ACT),  BAO  GỒM  HIỆU  QUẢ  
NGĂN  CẢN CỦA  FAA  ĐỐI VỚI  LUẬT  PHÁP  CỦA  TIỂU  BANG.  BẰNG  CÁCH  KÝ  TÊN,  VIẾT  HOẶC  ĐÄNH  MÄY  TÃN  CỦA  QUÝ  VỊ  
DƯỚI  ĐÂY,  QUÝ  VỊ  ĐỒNG Ý  VỚI  CÄC  ĐIỀU  KHOẢN CỦA THỎA  THUẬN  NÀY  VÀ  THỪA  NHẬN RẰNG  CHỮ  KÝ,  VIẾT  HOẶC 
ĐÄNH  MÄY  CỦA  QUÝ  VỊ  LÀ  CHỮ  KÝ  CÓ  GIÁ  TRỊ  VÀ  RÀNG  BUỘC.   

Vui lzng kÞ dưới đãy 

Người Nộp Đơn Chtnh (hoặc đại diện hợp pháp) Ngây (tháng/ngây/năm) 

Vợ/Chồng/Bạn đời Sống chung (hoặc đại diện hợp pháp) Ngây (tháng/ngây/năm) 

Con Cái Phụ Thuộc (18 tuổi trở lên) Ngây (tháng/ngây/năm) 

Con Cái Phụ Thuộc (18 tuổi trở lên) Ngây (tháng/ngây/năm) 

Con Cái Phụ Thuộc (18 tuổi trở lên) Ngây (tháng/ngây/năm) 
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Có nhân viên bảo hiểm hoặc 
người môi giới  nào giúp quý  
vị  không? 

 





Có Không Nếu có, đảm bảo họ điền vào 
mục này. 

Chứng nhận của Nhân viên bảo 
hiểm (hoặc Người môi giới) 

Phải điền vào tất cả các trường. 

Tôi chứng nhận rằng, theo hiểu biết và sự tin tưởng tốt nhất của tôi, những câu trả lời trong đãy lâ chtnh xác. 
Tõi đã khõng có bất kỳ trao đổi gì với người nộp đơn nây dú lâ qua điện thoại, email hoặc gặp mặt trực tiếp và không 
cung cấp thông tin, lời khuyên hay hỗ trợ cho người nộp đơn dưới bất kỳ hình thức nâo để trả lời hoặc hồi đáp các cãu 
hỏi trong đơn nây. 
Tõi đã hỗ trợ người nộp đơn gửi đơn nây. Theo hiểu biết tốt nhất của tõi, thõng tin trën đơn nây lâ đầy đủ và chính xác. 
Tõi đã giải thtch cho người nộp đơn, bằng ngôn ngữ dễ hiểu, về rủi ro đối với người nộp đơn nếu cung cấp thông tin 
khõng chtnh xác vâ người nộp đơn đã hiểu nội dung giải thtch đó. 

LƯU  Ý:  Nếu  quý  vị  khai  báo  bất  kỳ  thông  tin  quan  trọng  nào  mà  quý  vị  biết  là  giả,  quý  vị  phải  chịu  phạt  tiền  dân  sự  tối  đa  mười 
nghìn  đõ  la  ($10.000)  căn  cứ  theo  Mục  1389.8(c)  Bộ  Luật Sức  Khỏe  và  An  Toàn  California/Mục  10119.3  Bộ  Luật  Bảo  Hiểm.  

Chữ ký của Nhân viên bảo hiểm/Người môi giới Ngày (tháng/ngây/năm) 

Tên nhân viên bảo hiểm (Vui lòng viết chữ in rõ ràng) 

*(A) TIN/SSN của Nhân viên Bảo hiểm 
(Chấp nhận TIN mã hóa) 

**(B) TIN của Nhân viên Bảo hiểm/Đại lý 
(Chấp nhận TIN mã hóa) 

Địa chỉ của nhân viên bảo hiểm Thành phố Bang Mã ZIP 

Số điện thoại của nhân viên bảo hiểm Số fax của nhân viên bảo hiểm Địa chỉ email của nhân viên bảo hiểm 

*Trường (A) - Nếu quý vị là Nhân viên Bảo hiểm Trực tiếp, hãy cung cấp TIN/SSN Nhân viên Bảo hiểm của quý vị. 
**Trường (B) - Nếu hợp đồng bảo hiểm nây được bán qua một Đại lý không có Nhân viên Bảo hiểm, hãy nhập TIN của 
Đại lý bán vâo Trường (A) vâ Trường (B); Nếu quý vị là Nhân viên Bảo hiểm và hợp đồng bảo hiểm nây được bán qua 
một Đại lý, hãy nhập TIN/SSN của Nhân viên Bảo hiểm vâo Trường (A) và TIN của Đại lý bán vâo Trường (B). 

Đãy lâ những việc cần làm tiếp theo.
 
1)	 Quý vị có thể kiểm tra một số mục không? Khi khõng đọc được hoặc thiếu, chúng có thể khiến chậm ghi danh. 

•	 
	 
	 
	 

	 

Tën vâ địa chỉ của quý vị phải rô râng vâ đầy đủ. 

• Quý vị đã gửi kèm khoản thanh toán phí bảo hiểm tháng đầu tiên của mình. 

• Mọi người từ 18 tuổi trở lên nộp đơn xin bảo hiểm đã ký đơn nây 

• Vui lông đảm bảo quý vị gửi tất cả các trang của đơn xin bao gồm trang này, ngay cả khi quý 
vị không có nhân viên bảo hiểm. 

• Nếu ghi danh do một biến cố đủ tiêu chuẩn, quý vị đã hoân tất Phụ Lục A: Ghi danh Đặc biệt. 

2)	 Tất cả đều chính xác? Gửi đơn nây cho chõng tõi qua thư đến Anthem Dental, P.O. Box 659960, 
San Antonio, TX 78265-9146 hoặc bằng cách fax đến 1 (800) 848-2512. 

3)	 Chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị trong vài tuần tới (hoặc sớm hơn). Nếu quý vị có thắc mắc gì, xin vui 
lòng gọi cho chúng tôi theo số 1 (877) 567-1804. 

Xin cảm ơn!
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Phụ lục A: Ghi Danh Đặc Biệt
 
Nếu quý vị đang lâ hội viên và muốn thay đổi bảo hiểm hoặc bổ sung hay bỏ (những) người phụ thuộc, xin vui lông điền 
vào mục này cùng với đơn của quý vị. 

Ngày  biến cố  đủ  tiêu chuẩn  

Ngày sinh (tháng/ngây/năm) 
/ / 

Đối  với  trường  hợp  Mất Bảo  Hiểm,  đãy lâ  ngây cuối  cùng  của  bảo  hiểm hiện  có  
hoặc trước đãy.  Đối  với  tất  cả  các  biến  cố  khác,  vui  lông  ghi  ngây căn  cứ  trên  
biến  cố  đủ  tiêu  chuẩn.  

Quý vị phải đăng ký bảo hiểm trong vòng 60 ngày sau biến cố đủ tiêu chuẩn của mình đối với các biến cố sau. 

Các  biến cố  đủ  tiêu chuẩn  Ngày  có hiệu lực  của  bảo hiểm 

 1. Kết Hôn  hoặc  Có  Quan  Hệ  Chung  Sống  Như  Vợ  Chồng  
Đã  kết  hôn  hoặc xây  dựng  quan  hệ  chung  sống  như vợ  chồng
mà  trở  nên  hội  đủ  điều  kiện  tham  gia  bảo  hiểm (xem bước 3  để 
biết  mô  tả  về  khả  năng  hội  đủ  điều  kiện).

Ngây đầu  tiên  của  tháng  sau  khi  chúng  tôi  
nhận  được đơn  hoân  chỉnh  của  quý vị 

 2. Sinh  con  hoặc  nhận  con  nuôi 
Có  con,  nhận  con  nuôi  hoặc sắp  xếp  cho  con  của  quý vị  để 
người  khác nhận  nuôi  

Chọn  ngày  có  hiệu  lực: 

 

 



  










 Cùng  ngày với  ngày diễn  ra  sự  cố 
 Ngây đầu  tiên  của  tháng  sau  khi  chúng  tôi  
nhận  được đơn  hoân  chỉnh  của  quý vị 
Tùy vào  thời  gian  chúng  tôi  nhận  được 
đơn  hoân  chỉnh  của  quý vị*  

 Ngây đầu  tiên  của  tháng  sau  ngày diễn  ra   
 sự  cố  

3. Lệnh  của  tòa  án  hoặc  quyền  giám  hộ 
Lệnh  của tòa  án  yêu  cầu  cung  cấp  bảo  hiểm  cho  con  cái  hội  đủ 
điều  kiện,  bao  gồm cả  lệnh  cấp  dưỡng  cho  con,  đã  nộp  đơn  xin 
chỉ  định  quyền  giám hộ  cho  một  người  con  hoặc chỉ  định  quyền
giám hộ  cho  một  người  con

Chọn  ngày  có  hiệu  lực:  

 







Cùng  ngày với  ngày diễn  ra  sự  cố  
Tùy vào  thời  gian  chúng  tôi  nhận  được 
đơn  hoân  chỉnh  của  quý vị*  

4. Qua  đời 
Thânh  viën  gia  đình  qua  đời  được  ghi  danh  theo  bảo  hiểm  hiện  tại 

Chọn  ngày  có  hiệu  lực: 
Ngây đầu  tiên  của  tháng  sau  khi  chúng  tôi  
nhận  được đơn  hoân  chỉnh  của  quý vị  

 






 Tùy vào  thời  gian  chúng  tôi  nhận  được 
đơn  hoân  chỉnh  của  quý vị*  

5. Trở  về  từ  nghĩa  vụ 
Thành  viên  của  Lực Lượng  Dự  Bị  của  quãn  đội  Hoa  Kỳ  trở  về 
từ  nghĩa  vụ  hoặc thành  viên  của  Vệ  Binh  Quốc Gia  California 
trở  về  từ  nghĩa  vụ  theo  Tiëu  Đề  32  của  Bộ  Luật  Hoa  Kỳ 

Tùy vào  thời  gian  chúng  tôi  nhận  được đơn  
hoàn  chỉnh  của  quý vị*  

 

* Nếu  ngày bảo  hiểm dựa  trên  ngày chúng  tôi  nhận  được đơn  đầy đủ  của  quý vị  và  nếu chúng  tôi  nhận  được  đơn  đó: 

• Từ ngây 1 đến ngày 15 của tháng, bảo hiểm bắt đầu từ ngày 1 của tháng tiếp theo.

• Từ ngây 16 đến ngày cuối cùng của tháng, bảo hiểm bắt đầu từ ngày 1 của tháng tiếp theo thứ hai.
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Quý vị phải đăng ký bảo hiểm trong vòng 60 ngày sau biến cố đủ tiêu chuẩn của mình đối với các biến cố sau. 

Các biến cố đủ tiêu chuẩn Ngày có hiệu lực của bảo hiểm 











6. Mất bảo hiểm: 
Đã mất hoặc sẽ mất Bảo Hiểm Thiết Yếu Tối Thiểu: Việc mất 
bảo hiểm mà không tự nguyện (mất bảo hiểm thiết yếu tối thiểu 
bao gồm mất khả năng hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm do ly 
thân, ly dị pháp lý, ngừng tình trạng phụ thuộc (chẳng hạn như 
đến độ tuổi tối đa đủ điều kiện là con cái phụ thuộc theo 
chương trình), nhãn viën qua đời, chấm dứt việc làm, giảm số 
giờ làm việc, di chuyển lâu dài, v.v. Mất khả năng hội đủ điều 
kiện về bảo hiểm không bao gồm tổn thất do nhân viên hoặc 
người phụ thuộc không nộp phí bảo hiểm kịp thời hoặc chấm 
dứt bảo hiểm có nguyên nhân (chẳng hạn như đưa ra yëu cầu 
bồi thường bảo hiểm gian lận hoặc cố tình hiểu sai nội dung tài 
liệu có liën quan đến chương trình). 

Ngây đầu tiên của tháng sau khi chúng tôi 
nhận được đơn hoân chỉnh của quý vị 

7. Di chuyển lâu dài 
Chuyển đến Hoa Kỳ từ một nước khác hoặc lãnh thổ khác của 
Hoa Kỳ 
Di chuyển lãu dâi đến một khu vực dịch vụ mới (trong lãnh thổ 
Hoa Kỳ). 

8. Gia hạn kh{ng theo năm lịch 
Hợp đồng bảo hiểm hiện tại không gia hạn theo năm lịch 
(gia hạn vào một ngày không phải là ngày 1 tháng Một) 

9. Trại giam hoặc nhà tù 
Được thả từ trại giam hoặc nhà tù (bỏ tù) 

Tùy vào thời gian chúng tôi nhận được đơn 
hoàn chỉnh của quý vị* 

* Nếu  ngày bảo  hiểm dựa  trên  ngày chúng  tôi  nhận  được đơn  đầy đủ  của  quý vị  và  nếu  chúng  tôi  nhận  được  đơn  đó:  

• Từ ngây 1 đến ngày 15 của tháng, bảo hiểm bắt đầu từ ngày 1 của tháng tiếp theo. 

• Từ ngây 16 đến ngày cuối cùng của tháng, bảo hiểm bắt đầu từ ngày 1 của tháng tiếp theo thứ hai. 

Quý vị sắp hoàn thành rồi! Chúng tôi có
 
thể cần thêm một ít thông tin nữa.
 

Chúng tôi cần giấy tờ chứng minh cho biến cố đủ tiêu chuẩn của quý vị, chẳng hạn như một bức thư hoặc văn kiện chính 
thức từ nguồn (ví dụ: chủ lao động, cơ quan của tiểu bang hoặc liên bang) xác nhận biến cố hội đủ tiêu chuẩn đã xảy ra. 
Nó cũng nën bao gồm ngày xảy ra và tên của tất cả những người nộp đơn bị ảnh hưởng. Nếu quý vị đăng ký vì bị mất 

bảo hiểm, chúng tôi cần biết giấy tờ hỗ trợ có lý do tại sao bảo hiểm lại bị mất. Trong tất cả các trường hợp, chúng tôi có 
thể cần thêm tài liệu để xác nhận khả năng hội đủ điều kiện. 

Hãy gọi cho chúng tôi hoặc nhân viên bảo hiểm của quý vị nếu có bất kỳ thắc mắc gì. 
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Phụ lục B: Tuyên bố Trách nhiệm
 
Tuyên bố Trách nhiệm Điền khi người đăng ký khõng thể điền vâo đơn. 

Lưu Þ: Thông dịch viên phải từ 18 tuổi trở lên mới được phép dịch đơn nây thay mặt cho người đăng ký. 

Tõi, ____________________________,  đã  đọc vâ  điền  vâo  Đơn  Đăng  Ký Dânh  Cho  Cá  Nhãn  nây cho  người  đăng  ký có  
tën dưới đãy vì: 













     

Người đăng ký khõng đọc được Tiếng Anh 
Người đăng ký khõng nói được Tiếng Anh 
Người đăng ký khõng viết được Tiếng Anh 
Người Đăng Ký Có Trình Độ Tiếng Anh Hạn Chế 
Khác (giải  thích) _________________________________________________________________________ 

Tõi đã dịch nội dung của biểu mẫu này, và theo hiểu biết tốt nhất của tõi, đã ghi nhận và liệt kê tất cả tiền sử y tế và cá 
nhân theo yêu cầu được tiết lộ bởi 

Người  đăng  ký hoặc bởi: 

T

___________________________________________________________________ 

Ngôn ngữ được thông dịch 
Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Trung Quốc Tiếng Hàn Tiếng Tagalog Tiếng Việt Khác

õi  cũng  đã  dịch  và  giải  thtch  đầy đủ  .Thõng  tin  pháp  lý  quan  trọng/ vâ  .Phương  Thức Thanh  Toán/.  

Chữ ký của Thông dịch viên (bắt buộc) Ngày (tháng/ngây/năm) (bắt buộc) 

Tôi xác nhận rằng đơn đã được dịch thay mặt cho tôi 

Chữ ký của người nộp đơn (bắt buộc) Ngày (tháng/ngây/năm) (bắt buộc) 
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Đơn Yêu Cầu Phương Thức Thanh Toán dành cho Cá Nhân

Tên người làm đơn/thành viên Số An Sinh Xã Hội của người làm đơn chính

Tôi - người làm đơn có trách nhiệm thanh toán hàng tháng cho Anthem. Tôi ủy quyền cho Anthem ghi nợ vào tài khoản ngân hàng được liệt kê hoặc tính phí vào thẻ ghi nợ/thẻ
tín dụng được liệt kê cho khoản thanh toán hàng tháng đầu tiên của tôi vào hoặc sau ngày bảo hiểm của tôi được phê duyệt. Khi ký đơn này, tôi hiểu rằng giá trị khoản thanh toán
đầu tiên có thể thay đổi so với thông báo tôi đã nhận được do bảo hiểm của tôi chưa được phê duyệt. Ngoài ra, nếu tôi chọn Lựa chọn 1 hoặc Lựa chọn 2 ở bên dưới, tôi hiểu rằng
các khoản thanh toán trong tương lai của tôi có thể thay đổi do (những) thay đổi tôi thực hiện sau khi đăng ký, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bổ sung và loại bỏ người phụ
thuộc, chuyển nơi cư trú, thay đổi bảo hiểm và/hoặc thay đổi từ Anthem mà tôi được thông báo theo chương trình/hợp đồng của tôi. Bên cạnh đó, tôi hiểu rằng nếu tôi thực hiện
thay đổi gần ngày rút tiền tự động, có khả năng Anthem không thể thông báo cho tôi trước khi thực hiện việc rút tiền. Tôi đồng ý thanh toán mọi khoản phí dịch vụ mà
Anthem có thể tính vào hóa đơn cho tôi do không trả đúng hẹn khoản ghi nợ/khoản phí. Tôi hiểu rằng nếu khoản thanh toán hàng tháng của tôi tăng lên theo một tỷ
lệ phần trăm nhất định, Anthem sẽ dừng các khoản thanh toán tự động của tôi và gửi thông báo cho tôi. Tôi sẽ có lựa chọn đặt lại các khoản thanh toán tự động hàng tháng.

 

Vui lòng chọn phương thức thanh toán hàng tháng mong muốn cho tất cả các chương trình của bạn. Đánh dấu vào ô để chọn
Lựa chọn 1, Lựa chọn 2 hoặc Lựa chọn 3.

 

 

 

 

 

   

 

 

 

MEMO ______________________________ ______________________________ 

|:123456789 |: 1234567890123 1175

 

 

 

 

 

Lựa chọn 1 Ủy quyền tài khoản ngân hàng: Các khoản thanh toán hàng tháng đầu tiên và trong tương lai của bạn được khấu trừ tự động từ
tài khoản ngân hàng.
Tất cả các khoản thanh toán hàng tháng của bạn sẽ được khấu trừ từ tài khoản ngân hàng bạn chọn bên dưới.
Tài khoản vãng lai:          Doanh nghiệp   Cá nhân
Tài khoản tiết kiệm:    Doanh nghiệp   Cá nhân
Nhập ngày ghi nợ yêu cầu từ tài khoản ngân hàng của bạn  (ngày 1 đến ngày 6
hàng tháng). Nếu không có ngày yêu cầu, khoản thanh toán hàng tháng của bạn sẽ
được ghi nợ vào ngày đầu tiên của mỗi tháng.
Ghi số định tuyến và số tài khoản trên séc của bạn vào đây:

X

 

 

 
 

      

       

   

X

Trang 1/2

9-digit bank routing number Bank account number 

Tôi ủy quyền cho Anthem tự động ghi nợ hàng tháng vào tài khoản ngân hàng được liệt kê phía trên để thực hiện việc thanh toán hàng tháng của tôi. Tôi đồng ý rằng Anthem
có quyền tương tự với mỗi khoản ghi nợ cứ như khoản ghi nợ đó là séc tôi đã ký. Tôi hiểu rằng việc thanh toán hàng tháng của tôi sẽ được thực hiện vào ngày tôi đã nêu
hoặc trong vòng 3 ngày làm việc sau đó. Tôi  ủy quyền cho Anthem t ự động ghi nợ vào tài khoản của tôi (và chỉnh sửa khoản ghi nợ trước đó). Thẩm quyền này sẽ có hiệu lực đến
khi tôi thông báo bằng v ăn bản trước 30 ngày cho Anthem r ằng tôi không muốn Anthem ghi nợ vào tài khoản của mình nữa. Tôi hiểu rằng nếu ngân hàng của tôi không cho phép
Anthem ghi nợ vào tài khoản của tôi vì bất kỳ lý do nào, tôi sẽ tự động bị loại khỏi việc thanh toán hàng tháng t ự động và sẽ được lập hóa đơn qua thư. Tôi hiểu rằng nếu khoản
thanh toán hàng tháng của tôi tăng lên theo một tỷ lệ phần trăm nhất định, Anthem sẽ dừng các khoản thanh toán tự động của tôi và gửi thông báo cho tôi. Tôi sẽ có lựa chọn 
đặt lại các khoản thanh toán tự động hàng tháng.

Chữ ký được ủy quyền (như trên hồ sơ của ngân hàng) Tên chủ tài khoản ngân hàng in hoa (như trên tài khoản) Ngày (ngày/tháng/năm)

Lựa chọn 2 Ủy quyền thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ: Các khoản thanh toán hàng tháng đầu tiên và trong tương lai của bạn được tự động tính phí
vào thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ của bạn.
Hoàn thành thông tin bên dưới
Nhập ngày tính phí yêu cầu cho thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ của bạn (ngày 1 đến ngày 6 hàng tháng).

Tôi ủy quyền cho Anthem tự động tính phí vào thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ của tôi được liệt kê bên dưới để thực hiện việc thanh toán hàng tháng. Tôi hiểu rằng việc thanh toán
hàng tháng của tôi sẽ được thực hiện vào ngày tôi đã nêu hoặc trong vòng 3 ngày làm việc sau đó. Tôi ủy quyền cho Anthem tính phí vào thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ của tôi cho đến
khi tôi cho họ biết rằng tôi không muốn họ tính phí vào thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ của tôi bằng cách gửi cho họ một thông báo bằng văn bản trước 30 ngày. Tôi đồng ý rằng Anthem,
trong việc chi trả đúng hẹn các khoản thanh toán hàng tháng đã tính phí vào thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ của tôi, không chịu trách nhiệm cho mọi khoản phí mà ngân hàng của tôi
tính. Tôi hiểu rằng nếu bất kỳ giao dịch tín dụng/ghi nợ nào của Anthem không được thực hiện, tôi sẽ tự động bị xoá khỏi việc thanh toán hàng tháng tự động và sẽ được lập hóa
đơn qua thư. Tôi hiểu rằng nếu khoản thanh toán hàng tháng của tôi tăng lên theo một tỷ lệ phần trăm nhất định, Anthem sẽ dừng các khoản thanh toán tự động của tôi và gửi
thông báo cho tôi. Tôi sẽ có lựa chọn đặt lại các khoản thanh toán tự động hàng tháng.
Anthem chấp nhận Visa   hoặc  Mastercard    (Ghi chú cho người làm đơn: Vui lòng chọn một tùy chọn.)

Số thẻ
Ngày hết hạn (tháng/năm)

Địa chỉ lập hóa đơn cho thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ này Thành phố
 

Mã bưu chính

Chữ ký được ủy quyền (như trên thẻ) Tên chủ tài thẻ in hoa (như trên thẻ) Nga y (ngày/tháng/năm)

Xem Lựa chọn 3 Chỉ khoản thanh toán hàng tháng đầu tiên ở trang 2: Gửi cho chúng tôi khoản thanh toán hàng tháng đầu tiên của bạn ngay bây giờ
và nhận hóa đơn mỗi tháng cho các khoản thanh toán hàng tháng trong tương lai.
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Đơn Yêu Cầu Phương Thức Thanh Toán dành cho Cá Nhân

Tên người làm đơn/thành viên Số An Sinh Xã Hội của người làm đơn chính

Lựa chọn 3 Chỉ khoản thanh toán hàng tháng đầu tiên: Gửi cho chúng tôi khoản thanh toán hàng tháng đầu tiên của bạn ngay bây giờ và
nhận hóa đơn mỗi tháng cho các khoản thanh toán hàng tháng trong tương lai.
Trong các phương thức bên dưới, hãy chọn phương thức bạn mong muốn thực hiện khoản thanh toán hàng tháng đầu tiên.

 Séc (gửi séc giấy kèm theo đơn)            Séc điện tử (điền vào phần A bên dưới)          Thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ (điền vào phần B bên dưới)
A. Séc điện tử: Thay vì gửi cho chúng tôi séc giấy, bạn có thể sử dụng séc điện tử cho phép Anthem rút tiền từ chính tài khoản ngân hàng của bạn để thực hiện khoản

thanh toán đầu tiên của bạn vào ngày bảo hiểm của bạn được phê duyệt. Bạn sẽ không nhận lại séc từ ngân hàng của mình. (Chúng tôi sẽ không lưu hồ sơ thông tin
này hay sử dụng thông tin này cho bất kỳ khoản thanh toán nào trong tương lai). Vui lòng điền thông tin này.

Tên chủ tài khoản in hoa Số định tuyến Số tài khoản Giá trị khoản thanh toán đầu tiên
$

B. Thẻ tín dụng/Thẻ ghi nợ: Tôi cho phép Anthem tính phí một lần vào thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ mà tôi liệt kê bên dưới cho khoản thanh toán hàng tháng đầu tiên của
tôi. Việc thanh toán này sẽ bao gồm khoản thanh toán hàng tháng đầu tiên cho tất cả các chương trình tôi tham gia với Anthem.
Anthem chấp nhận  Visa  hoặc   Mastercard (Ghi chú cho người làm đơn: Vui lòng chọn một tùy chọn).

 Số thẻ
Ngày hết hạn    (tháng/năm)

Địa chỉ lập hóa đơn cho thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ này  Thành phố  Mã bưu chính

Tôi ủy quyền cho Anthem ghi nợ/tính phí vào tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ được liệt kê ở trên để chỉ thực hiện khoản thanh toán hàng tháng đầu tiên
của tôi.
Tôi đồng ý rằng Anthem sẽ không phải thanh toán bất kỳ khoản phí nào mà ngân hàng của tôi có thể yêu cầu do séc điện tử hoặc thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ của tôi bị từ chối, ngay
cả khi tôi không thể tiếp tục bảo hiểm nữa. Tôi hiểu rằng đây là khoản thanh toán một lần và tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng Anthem nhận được các khoản thanh
toán hàng tháng của tôi trong tương lai sau khoản thanh toán đầu tiên này.

Chữ ký được ủy quyền (như trên thẻ/tài khoản ngân hàng)

X
Tên chủ thẻ/tài khoản ngân hàng in hoa (như trên thẻ/tài khoản) Ngày (ngày/tháng/năm)

Anthem Blue Cross là tên thương mại của Blue Cross of California. Anthem Blue Cross và Anthem Blue Cross Life and Health Insurance Company là các tổ chức được cấp phép độc lập của Blue Cross Association. Anthem là nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của Anthem Insurance Companies, Inc.
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