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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 pinupunan ang form na ito, tawagan kami sa 1 (877) 567-1804. 
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 dental at/o paningin o upang baguhin ang 
kasalukuyang saklaw sa Anthem Blue Cross (Anthem). 

Maaari kayong mag-apply o baguhin ang 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, ang saklaw ay magsisimula sa Enero 1. 

• Sa pagitan ng Disyembre 16 at Enero 31, ang saklaw ay magsisimula 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. 

Para sa bagong dental at paningin: 

• Maaari kayong mag-apply anumang oras ng taon. 

• Magsisimula ang inyong saklaw batay sa kung kailan namin natanggap ang inyong kumpletong aplikasyon.
 
Magsisimula ang saklaw sa ika-1 araw ng buwan matapos ang petsa na matanggap namin ang inyong
 
kumpletong aplikasyon.
 

Mga  tip  kung  paano  punan  ang  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. 

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

• Mangyaring isama ang inyong bayad. Hindi namin matatapos ang inyong aplikasyon nang wala ang inyong bayad 
sa premium ng unang buwan. Kung wala ito, maaantala ang inyong pagpapatala. Bagaman huwag mag-alala – 
hindi namin sisingilin ang inyong card o peperahin ang inyong tseke o money order hangga't hindi kayo nakapagpatala. 

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 n g  IRS na  kuhanin  ito.  Hindi  ito  ibabahagi  maliban  kung  iatas ng  batas.  

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 (kumpletuhin din 

ang Appendix A) 

Bagong  saklaw    

  
 

 

 

 Baguhin  ang  saklaw  
 Idagdag  ang  dependent

sa  kasalukuyang  saklaw  
 

 

  
  

             

Subscriber  
ID  no.  

Hakbang  1:  Sino ang  

nag-a-apply? 
Pangunahing  Aplikante  

Apelyido  (legal  na  pangalan)  Pangalan  (legal  na  pangalan)  M.I.  Social  Security  Number  
  -         

  

- 

Marital  status  
 Dalaga/Binata   Kasal   Kinakasama  

Kasarian
 M     F         

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: 
Naaangkop  lamang  sa  mga  Dental  Net  DHMO  plan:  Ako  ay  sumasang-ayon  na  tanggapin  ang  aking  mga  komunikasyon  na  may  
kaugnayan  sa  plan  para  sa  aking  sarili  at  sinumang  dependent,  alinman  sa  pamamagitan  ng  email  o  elektronikong  paraan.  
Maaaring  kabilang  dito  ang  aking  sertipiko  ng  saklaw,  paliwanag  ng  mga  pahayag  ukol  sa  benepisyo,  kinakailangang  mga  
paunawa o  kapaki-pakinabang  na  impormasyon  upang  masulit  ang  aking  mga  benepisyo.  Sisiguraduhin  ko  na  ang  Anthem  ay  
mayroon  ng  pinakahuli  kong  email.  Alam  ko  na  sa  anumang  panahon  ay  maaari  akong  magbago  ng  isip  at  humiling  ng  kopya  ng  
mga  materyal  na  ito  (o  anumang  partikular  na  mga  materyal)  sa  pamamagitan  ng  koreo,  sa  pamamagitan  ng  pakikipag-ugnayan  
sa  Anthem.  Ako  (o  ang  aking  nakatalang  mga  dependent)  ay  ia-update  ang  aming  mga  piniling  komunikasyon  sa  pamamagitan  
ng  pagpunta  sa  anthem.com/ca  o  pagtawag  sa  Member  Services  sa  1  (877)  -567-1804.  
Para  sa  mga  Dental  PPO,  Vision,  Life  and  Disability plan  ipapadala  ng  Anthem ang  mga  babasahin  tungkol  sa  plan  at  
mga  kaugnay na  item sa  pamamagitan  ng  koreo.  

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

Gustong  nakasulat 
na  wika  

 Ingles (ENG)    Espanyol  (SPA)  
 

 Intsek  (ZHO) (C/M)  
 Koreano  (KOR) Tagalog  (TGL)    

    

  
  
 

Vietnamese  (VIE)  

Iba  pa  (isulat) _

Gustong  sinasalitang  
wika  

Ingles (ENG)   Espanyol  (SPA)  
 

 Intsek  (ZHO) (C/M)  
Koreano  (KOR)  Tagalog  (TGL)   Vietnamese  (VIE)  

    Iba  pa  (isulat)  

 

  

PCD  (DHMO  lang)  Dental  group  ID/PCD  ID  (DHMO  lang)  Kasalukuyang  Pasyente  
Oo       Hindi  

 (Mga) Saklaw  na  pinili    Dental  Paningin  
Upang  ipatala  ang  asawa/kinakasama  at/o  dependent,  dapat  na  nakatala  rin  ang  pangunahing  aplikante.  

   
 

  









  
_____________ 

    
   

 

__________________________________________________________________________________ 

  

 


 



  








 ____________________________________________________________ 













  _____________________________________________________________ 
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Asawa o Kinakasama 

Apelyido (legal na pangalan) Pangalan (legal na pangalan) M.I. Social Security Number 
       

   
        

  
      

    
       

 -  - 

Kaugnayan sa aplikante 
Asawa Kinakasama 

Kasarian 
M F 

Petsa ng kapanganakan (bb/aa/tttt) 
        

         
        

          
             

 

             

               
                 

                 
    

              

         
           

 /      /   

PCD (DHMO lang) PCD ID (DHMO lang) Kasalukuyang Pasyente 
Oo Hindi 

(Mga) Saklaw na pinili Dental   Paningin  
Upang ipatala ang asawa/kinakasama at/o dependent, dapat na nakatala rin ang pangunahing aplikante. 

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 matanda na, dapat na magsimula ang kapansanan 
ng Dependent bago ang pagwawakas ng panahon na siya ay magiging hindi kuwalipikado para sa coverage. 

Apelyido (legal na pangalan) Pangalan (legal na pangalan) M.I. Social  Security  Number  
      

   
       ________________________ 

  
      

    
      

   -   - 

Kaugnayan sa aplikante 
Anak Iba pa 

Kasarian 
M F 

Petsa ng kapanganakan (bb/aa/tttt) 
            

         
        

             

 

   
  

            
             

  /   /  

PCD (DHMO lang) PCD ID (DHMO lang) Kasalukuyang Pasyente 
Oo Hindi 

(Mga) Saklaw na pinili Dental Paningin 
Upang  ipatala  ang  asawa/kinakasama  at/o  dependent,  dapat  na  nakatala  rin  ang  pangunahing  aplikante.  

Anak na dependent 

Apelyido (legal na pangalan) Pangalan (legal na pangalan) M.I. Social Security Number 
        

   
       ________________________ 

  
      

    
                      

         
        

             

 

                 
          

            
             

 - - 

Kaugnayan sa aplikante 
Anak Iba pa 

Kasarian 
M F 

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

PCD (DHMO lang) PCD ID (DHMO lang) Kasalukuyang Pasyente 
Oo Hindi 

(Mga) Saklaw na pinili Dental Paningin 
Upang  ipatala  ang  asawa/kinakasama  at/o  dependent,  dapat  na  nakatala  rin  ang  pangunahing  aplikante.  

       

   
       

  
      

    
       

Anak na dependent Lagyan ng tsek dito kapag ikaw ay may higit pang mga dependent. Mag-print ng 
karagdagang kopya ng pahinang ito at ilakip sa inyong aplikasyon. 

Apelyido (legal na pangalan) Pangalan (legal na pangalan) M.I. Social Security Number 
 -   - 

Kaugnayan sa aplikante 
Anak Iba pa 

Kasarian 
M F 

Petsa ng kapanganakan (bb/aa/tttt) 
           

  
        

            

 

                                                    
      

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 



  _______________________    /    /  

PCD  (DHMO  lang)  PCD  ID  (DHMO  lang)  Kasalukuyang Pasyente 
 Oo  Hindi 

(Mga) Saklaw na pinili  Dental  Paningin  
Upang  ipatala  ang  asawa/kinakasama  at/o  dependent,  dapat  na  nakatala  rin  ang  pangunahing  aplikante.  

Pagiging  Karapat -dapat  Kinakailangan  ang  sagot  sa  tanong  na  ito  upang  matukoy ang  inyong  pagiging  karapat-dapat.  

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  lamang  nakabinbin  ang  disposisyon  ng  mga  sakdal)  
 Hindi  Oo Kung  oo,  sino?  
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Hakbang 2: Anong coverage ang gusto ninyo?
 
Mga Plano sa Ngipin 

Kasama  na  ang  saklaw  sa  ngipin  para  sa  mga  batang  wala  pang  19  na  taong  gulang  sa  lahat  ng  aming  medikal  na  plan  
(Kilala  rin  bilang  Mahahalagang  Benepisyo  sa  Kalusugan  para  sa  mga  Bata).  
Piliin ang dental plan kung gusto mong bumili ng saklaw nang mas mahigit dito sa Pediatric Dental Essential Health Benefits. 

Dapat  nakatira  ang  mga  aplikante  sa  HMO  sa  ngipin  sa  isa  sa  mga  county  na  ito  para  magpatala:  Alameda;  Contra  Costa;  
El  Dorado;  Fresno;  Kern  hindi  kasali  ang  Delano,  Mojave,  Taft,  at  Tehachapi;  Kings;  Los  Angeles;  Marin;  Monterey;  Orange;  Placer;  
Riverside;  Sacramento;  San  Bernardino  hindi  kasali  ang  Twenty-Nine  Palms  at  Vicinity,  at  Yucca  Valley;  San  Diego;  San  Francisco;  
San  Joaquin;  San  Luis  Obispo;  San  Mateo;  Santa  Barbara;  Santa  Clara;  Santa  Cruz;  Solano;  Sonoma;  Tulare;  Ventura.  

Mga opsiyon sa plano sa ngipin 

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)** 

*  Ini-issue  ang  mga  produktong  ito  ng  Anthem Blue  Cross Life  and  Health  Insurance  Company  at  pinangangasiwaan  ng 
 
Departamento  ng  Insurance  ng  California. 
 
**  Ini-issue  ang  mga  produktong  ito  ng  Anthem  Blue  Cross  Health  at  pinangangasiwaan  ng  Departamento  ng  Pinamamahalaang 
 
Pangangalaga  ng  Kalusugan  ng  California.
  

Nauna at iba pang coverage sa ngipin 

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

Saklaw 
(i-tsek lahat ng 

angkop) 

Pangalan ng 
tagapagseguro 

Numero ng ID 
ng Policy 

Mga petsa 
(kung angkop) 

(bb/aa/tttt) 

 Dental 
 Orthodontia 

Simula: 
Katapusan: 

 Dental 
 Orthodontia 

Simula: 
Katapusan: 

 Dental 
 Orthodontia 

Simula: 
Katapusan: 

 Dental 
 Orthodontia 

Simula: 
Katapusan:  

 Dental 
 Orthodontia 

Simula: 
Katapusan: 

Plano sa Paningin 

Kasama  na  ang  saklaw  sa  paningin  para  sa  mga  batang  wala  pang  19  na  taong  gulang  sa  lahat  ng  aming  medikal  na  plan  
(Kilala  rin  bilang  Mahahalagang  Benepisyo  sa  Kalusugan  para  sa  mga  Bata).  
Pumili  ng  plan  sa  paningin  kung  gusto  ninyong  bumili  ng  saklaw  nang  mas higit  dito  sa  Mahahalagang  Benepisyo  sa  
Kalusugan  para  sa  Paningin  ng  mga  Bata.  

Mga opsiyon sa plano sa paningin 

 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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Hakbang 3: Pakibasa at lagdaan
 
Mahalagang legal na impormasyon 

Lahat ng Aplikante 
Ako, ang lumagda, ay nauunawaan na sa ilalim ng (Anthem) plano/policy na kung saan ako ay nagpapatala, 
na magkakaroon ako ng lubhang mas mataas 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 
customer service sa 1 (855) 383-7247 para sa anumang tanong tungkol sa paggamit ng mga tagapagbigay ng serbisyo 
sa network at ang epekto sa pananalapi ng paggamit ng mga tagapagbigay ng serbisyo 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 naproseso na ang saklaw. Nag-a-apply ako para sa saklaw na pinili ko sa Hakbang 2. 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 coverage. 

• 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 pamamagitan ng pagbibigay ng numero ng telepono, sumasang-ayon at pumapayag ako na ang Anthem at mga 
kaanib nito ay maaaring tumawag o mag-text sa akin sa numero ng telepono na nakalagay sa aplikasyon na ito gamit 
ang awtomatikong sistema na pagda-dial ng telepono at/o naka-record na mensahe upang tulungan akong bigyang 
alam tungkol sa aking mga benepisyo. 

• Nag-a-apply ako para sa indibidwal na saklaw sa ngipin at/o paningin na hindi bahagi ng anumang plan na itinaguyod 
ng employer at responsable ako para sa lahat ng pagbabayad ng premium at pagtiyak na lahat ng premium 
ay nababayaran sa 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  coverage  kung  naitatag  lamang  niya  ang  isang  
pagsasamahang  pantahanan  sa  akin  alinsunod  sa  batas ng  California.  

Ako ay nagpapakita na aking nabasa ang seksyon ng Mahalagang Ligal na Impormasyon, at sumasang-ayon ako sa mga 
kundisyon ng saklaw. Ako ay nagpapakita na ang mga sagot na ibinigay sa lahat ng tanong sa aplikasyon na ito ay totoo 
at tumpak sa abot ng aking kaalaman at paniniwala, at nauunawaan ko na ito ay pinagkakatiwalaan ng Anthem sa 
pagtanggap ng aplikasyong ito. Sa loob ng unang 24 na buwan kasunod ng pag-issue ng policy 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 o kanselasyon ng aking (mga) saklaw. 

Nilagdaan ko ang aplikasyon na ito para sa at sa ngalan ng sinumang karapat-dapat na mga dependent at sa aking sarili
 
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.
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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  NASASAKUPAN  NG  KORTE  NG  MALILIIT  NA  PAGHAHABOL  NA  SUMASAILALIM  SA  UMIIRAL  NA  
ARBITRASYON  SA  ILALIM  NG  KASUNDUANG  ITO,  HINIHINGI  NG  CALIFORNIA  HEALTH  AND  SAFETY  CODE  SECTION  1363.1  
AT  INSURANCE  CODE  SECTION  10123.19  ANG  TINUTUKOY  NA  MGA  PAGSISIWALAT  NG  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  POLICY  AY  NASASAKLAW  NG  
45  CFR  147.136,  HINDI  NILILIMITAHAN  NG  KASUNDUANG  ITO  ANG  INYONG  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  PAGTALIKOD  SA  MGA  CLASS  ACTION,  
SA  ILALIM  NG  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) 

CA_IND_SPEC_0122_TA Pahina 6 ng 10 



 

       

 
 

   
 

       

  

         

              
 

 

   
 

      

             

 

 

 

 

 

 

	 

	 

	 

               
       

 

 

 

 

 

	 
	 
	 
	 

	 

        

          

                  

            
          

          
   

 

              
           

 

              
         

 

  

Tinulungan ka ba ng isang 
ahente o broker? 

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

 

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

Pinatutunayan ko sa abot ng aking kaalaman at paniniwala, ang mga tugon dito ay tumpak. 
 Hindi  ako  nagkaroon  ng  anumang  mga  interaksyon  sa  aplikanteng  ito  maging  sa  telepono,  e-mail  o  sa  personal  at  

hindi  nagbigay ng  anumang  impormasyon,  payo  o  tinulungan  ang  aplikante  sa  anumang  paraan  sa  pagbibigay ng  
mga  tugon  sa  alinmang  mga  tanong  sa  aplikasyon.  

 Tinulungan  ko  ang  aplikante  sa  pagsusumite  ng  aplikasyong  ito.  Sa  abot  ng  aking  pinakamahusay  na  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  
hanggang sampung libong dolyar  ($10,000),  ayon sa pinahihintulutan sa ilalim  ng California Health and Safety  Code 
Section  1389.8(c)/Insurance  Code  Section  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/Ahensya/  
(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  ikaw  ay isang  Direktang  Ahente,  ibigay ang  TIN/SSN  ng  iyong  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 ito ay hindi mababasa o wala, ito ay maaaring 

maging sanhi ng mga pagkaantala ng 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 siguraduhin na naisumite mo ang lahat ng mga pahina ng aplikasyon, 
kabilang ang pahina na ito, kahit na wala kang ahente. 

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

2) Lahat ay tama? Ipadala ito sa amin sa pamamagitan ng sulat sa Anthem Dental, P.O. Box 659960, 
San Antonio, TX 78265-9146 o sa pamamagitan ng 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 (877) 567-1804. 

Salamat!
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Appendix A: Espesyal na Pagpapatala
 
Kung kayo ay umiiral na miyembro at nais na baguhin ang coverage o magdagdag o magtanggal ng (mga) dependent, 
pakipunan ang seksiyon na ito kasama ng inyong aplikasyon. 

Petsa  ng  kuwalipikadong  kaganapan  

Petsa ng kuwalipikadong kaganapan (bb/aa/tttt) 

/ / 

Para  sa  Pagkawala  ng  Coverage,  ito  ang  huling  petsa  ng  umiiral  
o dati  nang  coverage.  Para  sa  lahat  ng  iba  pang  kaganapan, 
pakipasok  ang  petsa  batay  sa  kuwalipikadong  kaganapan.  

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

Mga  kuwalipikadong  kaganapan  Petsa  ng  bisa  ng  coverage  

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:  
Tulad  sa  petsa  ng  kaganapan  
Unang  araw  ng  buwan  matapos naming  
matanggap  ang  inyong  kumpletong  
aplikasyon  

 Batay sa  kung  kailan  namin  tinanggap  
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  coverage,  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:  
Tulad  sa  petsa  ng  kaganapan  

 

Batay sa  kung  kailan  namin  tinanggap  
ang  inyong  kumpletong  aplikasyon*   

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

Pumili  ng  petsa  ng  pagkabisa:  
 Unang  araw  ng  buwan  matapos naming  
matanggap  ang  inyong  kumpletong  
aplikasyon  

 Batay sa  kung  kailan  namin  tinanggap  
ang  inyong  kumpletong  aplikasyon*   

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

Mga kuwalipikadong kaganapan Petsa ng bisa ng coverage 

 6. Pagkawala ng coverage: 
Pagkawala o mawawala ang Minimum Essential Coverage: 
Hindi sinasadyang pagkawala ng saklaw (kabilang sa 
pagkawala ng pinakamababang mahalagang saklaw ang 
pagkawala ng pagiging karapat-dapat sa saklaw bilang resulta 
ng legal na paghihiwalay, diborsyo, paghinto ng katayuan 
bilang dependent (tulad ng pag-abot sa pinakamataas na edad 
upang maging karapat-dapat bilang isang anak na dependent 
sa ilalim ng plan), pagkamatay ng isang empleyado, 
pagwawakas ng trabaho, pagbabawas sa bilang ng oras ng 
trabaho, permanenteng paglipat, atbp. Hindi kabilang sa 
pagkawala ng pagiging karapat-dapat ang pagkawala sanhi ng 
pagkabigo ng empleyado o dependent na bayaran ang mga 
premium nang nasa oras o pagwawakas ng saklaw nang may 
dahilan (tulad ng paggawa ng mapanlinlang na claim 
o sinasadyang maling paglalarawan ng isang materyal 
na katotohanan na may kaugnayan sa plan). 

Unang araw ng buwan matapos naming 
matanggap ang inyong kumpletong aplikasyon 

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

 8. 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) 

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

Batay sa kung kailan namin tinanggap 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.
 

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 ikaw ay nag-a-apply dahil ikaw ay nawalan ng
 
saklaw, kailangan namin ang suportang dokumentasyon na may dahilan kung bakit nawala ang saklaw. Sa lahat ng kaso,
 

maaaring kailangan namin ang karagdagang dokumentasyon upang kumpirmahin ang pagiging karapat-dapat.
 

Tawagan kami o ang inyong ahente kung mayroon kayong anumang tanong.
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Appendix 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  sa  pamamagitan  ni:  _

 


Wikang  isinalin
Espanyol  Intsek  Koreano  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 (bb/aa/tttt) (kailangan) 

Kinukumpirma ko na isinalin ang aplikasyon sa ngalan ko 

Lagda ng aplikante (kailangan) Petsa (bb/aa/tttt) (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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