ຄຳແນະນຳແຕ່ລະຂັ້ນຕ
 ອນກ່ຽວກັບ
ການຈົດທ
 ະບຽນເຂົ້າຮ່ວມການຄຸ້ມ
ຄອງປະກັນສຸຂະພາບຄຸນນ
 ະພາບດີ
ພວກເຮົາໄ ດ້ໃຫ້ຄວາມຄຸ້ມຄອງແກ່ທ
 ່ານແລ້ວ.
Covered California ແມ່ນບ່ອນທຊ
ີ່ າວຄາລຟ
ິ ໍເນັຍສ
 າມາດຊື້ ແ
 ລະ ປຽບທຽບແຜນປະກັນສຸຂະພາບຄຸນນະພາບດີຈາກບັນດາ ບໍລິສັດ
ປະກັນໄພຫຼາກຫຼາຍຍີ່ຫໍ້. ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮ
 ັບຄ
 ວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃ ນການຈ່າຍຄ່າປະກັນໄພ.
ຄຳແນະນຳນີ້ຈະຊ່ວຍທ່ານເຂົ້າໃ ຈດີຂຶ້ນກ
 ່ຽວກັບທາງເລືອກການຄຸ້ມຄອງຕ່າງໆຂອງທ່ານ ເ ພື່ອໃ ຫ້ທ່ານສາມາດຈົດທະບຽນເຂົ້າຮ
 ່ວມ
ແຜນປະກັນສຸຂະພາບທເີ່ ໝາະສົມທສ
ີ່ ຸດກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.

ພວກເຮົາຢ
ທ
ູ່ ີ່ນີ້ເພື່ອຊ
 ່ວຍເຫຼືອ.
Covered California ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເ ລື່ອງການຈົດທະບຽນ,ການສົນທະນາທາງອອນລາຍ ແ
 ລະ ການສື່ສານທາງໂທລະສັບ 
ໃນ 13 ພ
 າສາ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ ແ
 ລະ ກໍຍັງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃ ຫ້ກັບຜູ້ທີ່ຫູໜວກອີກດ້ວຍ. ສຳລັບຄ
 ວາມຊ່ວຍເຫຼືອຢູ່ທີ່ຈຸດໃ ດໜຶ່ງໃນ
ລະຫວ່າງຂະບວນການຈົດທະບຽນ,ໃຫ້ໂ ທຫາເບີ 800.357.7976 ຫຼື ເ ຂົ້າເບິ່ງ CoveredCA.com.

ຂັ້ນຕ
 ອນທີ 1:

ເ ບິ່ງວ
 ່າທ່ານມສ
ີ ິດໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຈ່າຍຄ່າກ
 ານຄຸ້ມຄອງ
ປະກັນສຸຂະພາບຫຼືບໍ່
ອີງໃ ສ່ລາຍຮັບຄົວເຮືອນປະຈຳປີ, ທ່ານອາດຈະມຄ
ີ ຸນສົມບັດໄດ້ຮັບສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ Advanced Premium Tax Credit (APTC)
ເພື່ອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄ່າເບ້ຍປະກັນລາຍເດືອນຂອງທ່ານ. ຫຼື ທ່ານສົມຄວນໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍເສຍຄ່າຕໍ່າ ຫຼື
ບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າ ຈາກ Medi-Cal.

ການຄ ຸ ້ ມ ຄ ອງປ ີ 2019

ລາຍຮັບຄົວເຮືອນປະຈຳປີສູງສຸດເພື່ອໃ ຫ້ມີຄຸນສົມບັດ
ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນ
ຂະໜາດຄອບຄົວ

MEDI-CAL

COVERED CALIFORNIA

1

$16,754

$48,560

2

$22,715

$65,840

3

$28,677

$83,120

4

$34,638

$100,400

5

$40,600

$117,680

6

$46,652

$134,960

ທ່ານອາດຈະມີສິດໄດ້ຮັບ
Medi-Cal ໃ ນລາຄາຕໍ່າ ຫຼື ໂ ດຍ
ບໍເ່ ສຍຄ່າ.

ທ່ານອາດຈະມີສິດໄດ້ຮັບການ
ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນຜ່ານ
Covered California.

ທຸກຕວ
ົ ເລກທີລ
່ ະບຸຢຂ
ູ່ າ້ ງເທິງແມ່ນການຄາດຄະເນເທົາ່ ນນ
້ັ . ສຳລັບຄ
 ວ
ົ ເຮືອນທໃ່ີ ຫຍ່ກວ່າ, ກະລຸນາເຂົາ້ ຫາເຄືອ
່ ງມືຊ້ື ແລະ
ສົມທຽບທີ່ CoveredCA.com ເ ພືອ
່ ຊ
 ອກຮວ
ູ້ າ່ ຄອບຄົວຂ
 ອງທາ່ ນມສ
ີ ດ
ິ ຫບ
ືຼ .່ໍ ການຈດ
ົ ທະບຽນ Medi-Cal ແ
 ມ່ນເ ຮັດໄດ້ຕະຫຼອດປີ.

ການຈົດທ
 ະບຽນເປີດໃ ນວັນທ
 ີ 15 ຕຸລາ – ວັນທ
 ີ 15 ມັງກອນ | ຈົດທ
 ະບຽນພາຍ
ໃນວັນທີ 15 ທັນວາເພື່ອໃ ຫ້ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງພາຍໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ

ເ ດ ື ອ ນ

ການຈົດທະບຽນເຂົ້າຮ
 ່ວມການຄຸ້ມຄ
 ອງສຸຂະພາບ
ຄຸນນະພາບດີ

ຂັ້ນຕອນທີ 2:

ຊື້ ແ
 ລະ
ປຽບທຽບ

ສຳຫຼວດເບິ່ງທາງເລືອກການຄຸ້ມຄອງຂອງທ່ານ

ເ ຂົ້າເບິ່ງ CoveredCA.
com ແລະ ເລືອກ
ຊື້ ແລະ ປຽບທຽບ” 
ເພື່ອເບິ່ງວ່າແ
 ຜນປະ
ກັນສຸຂະພາບໃນຊື່ຍີ່
ຫໍ້ໃດເໝາະສົມສຳລັບ
ທ່ານ.

Covered California ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງສີ່ລະດັບ: Bronze, Silver, Gold ແລະ Platinum.
ຢູ່ແຕ່ລະລະດັບ, ບໍລິສັດປະກັນໄພຈ່າຍສ່ວນນໜຶ່ງຂ
 ອງຄ່າການບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບຄວາ
ມຄຸ້ມຄອງ. ສິດທິປະໂຫຍດທີ່ສະເໜີໃຫ້ຢູ່ພາຍໃນແຕ່ລະລະດັບແມ່ນຄືກັນ ບໍ່ວ່າທ່ານ
ຈະເລືອກບໍລິສັດປະກັນໄພໃດກໍຕາມ.
•• ເລືອກ Platinum ຫຼື Gold ແລະ ທ່ານຈະຈ່າຍເບ້ຍປະກັນລາຍເດືອນສູງກວ່າ,ແຕ່ທ່ານ

ຈະຈ່າຍຄ່າບໍລິການທາງການແພດໜ້ອຍກວ່າ.

•• ເລືອກ Silver ຫຼື Bronze ແລະ ທ່ານຈະຈ່າຍເບ້ຍປະກັນລາຍເດືອນຕໍ່າກວ່າ, ແຕ່ທ່ານ

ຈະຈ່າຍຄ່າບໍລິການທາງການແພດຫຼາຍກວ່າ.

•• ແຜນງານການຄຸ້ມຄອງຂັ້ນຕໍ່າສຸດ ແມ່ນມີເພື່ອຄຸ້ມຄອງຜູ້ທີ່ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 30 ປີ ຫຼື ຜູ້ທີ່ອາຍຸ
30 ປີ ແລະ ຜູ້ທີ່ອາຍຸສູງກວ່ານັ້ນ ທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນເນື່ອງຈາກຄວາມລໍາບາກ ຈາກ
ພະແນກຄຸ້ມຄອງ ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ມະນຸດ ຂອງ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ.

ສິດທິປະໂຫຍດການຄຸ້ມຄອງມາດຕະຖານແຍກຕາມລະດັບ
ຜົນປະໂຫຍດຫຼັກ

BRONZE
SILVER
GOLD
PLATINUM
ຄຸ ້ ມ ຄອງ 60% ຂອງຄ່ າ ໃ ຊ້ ຄຸ ້ ມ ຄອງ 70% ຂອງຄ່ າ ໃ ຊ້ ຄຸ ້ ມ ຄອງ 80% ຂອງຄ່ າ ໃ ຊ້ ຄຸ ້ ມ ຄອງ 90% ຂອງຄ່ າ ໃ ຊ້
ຈ່ າ ຍປ ະຈໍ າ ປ ີ ສ ະເ ລ່ ຍ
ຈ່ າ ຍປ ະຈໍ າ ປີ ສ ະເ ລ່ ຍ
ຈ່ າ ຍປ ະຈໍ າ ປ ີ ສ ະເ ລ່ ຍ
ຈ່ າ ຍປ ະຈໍ າ ປີ ສ ະເ ລ່ ຍ

ຈໍານວນທີຕ
່ ້ອງຈ່າຍກ່ອນລາຍບຸກຄົນ/
ຄອບຄົວ

$6,300/$12,600

$2,500/$5,000**

 ໍ່ມີຈໍານວນທຕ
ບ
ີ່ ້ອງຈ່າຍ
ກ່ອນ

 ໍ່ມີຈຳນວນທຕ
ບ
ີ່ ້ອງຈ່າຍ
ກ່ອນ

ການກວດດູແລແບບປ້ອງກັນປະຈຳປີ

ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ການປະກອບສ່ວນຈ່າຍຄ່າການກວດດູແລ
$75*
ຕົ້ນຕໍ

$40†

$30

$15

ການປະກອບສ່ວນຈ່າຍຄ່າການກວດດູແລ
$75*
ແບບສຸກເສີນ

$40†

$30

$15

ການປະກອບສ່ວນຈ່າຍຄ່າຫ້ອງສຸກເສີນ

ເຕັມຈໍານວນບໍ່ເກີນຈ
 ໍານວນ
$350†
ທີຕ
່ ້ອງຈ່າຍກ່ອນ

$325

$150

ການປະກອບສ່ວນຈ່າຍຄ່າຢາທົ່ວໄປ

ເຕັມຈໍານວນບໍ່ເກີນຈ
 ໍານວນ
ທີຕ
່ ້ອງຈ່າຍກ່ອນ $500

$15

$15

$5

ຈຳນວນການຈ່າຍຈາກຖົງສູງສຸດປະຈຳປີ
ສຳລັບໜຶ່ງຄົນ

$7,550

$7,550

$7,200

$3,350

ຈຳນວນການຈ່າຍຈາກຖົງສູງສຸດປະຈຳປີ
ສຳລັບຄອບຄົວ**

$15,100

$15,100

$14,400

$6,700

ຕາຕະລາງບໍ່ລວມເອົາທຸກຄ່າປະກອບສ່ວນຈ່າຍທາງການແພດ ແລະ ອັດຕາຄ່າປະກັນໄພຮ່ວມ. ສຳລັບຂມ
ໍ້ ູນຄົບຖ
 ້ວນ, ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງ CoveredCA.com.
*ສຳລັບແຜນປະກັນລະດັບBronze, ຈຳນວນທີ່ຕ້ອງຈ່າຍກ່ອນແມ່ນໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນສຳລັບການກວດດູແລເບິ່ງແຍງຕົ້ນຕໍ ຫຼື ການກວດດູແລເບິ່ງແຍງສຸກເສີນສາມຄັ້ງທຳອິດ.
ການກວດເພີ່ມເຕີມຖືກຄິດຄ່າເຕັມຈຳນວນຈົນກວ່າຮອດຈຳນວນທຕ
ີ່ ້ອງຈ່າຍກ່ອນ (ຄ່າຫຼັກລ່ວງໜ້າ).
**Silverແມ່ນລະດັບໜຶ່ງດຽວບ່ອນທີ່ຈຳນວນທີ່ຕ້ອງຈ່າຍກ່ອນ (ຄ່າເສຍຫາຍສ່ວນທຳອິດ) ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນຂອງທ່ານອາດຈະຕໍ່າກວ່າ ອີງໃສ່ລາຍຮັບຄົວເຮືອນຂອງທ່ານ.

Covered California complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1.800.300.0213 (TTY: 1.888.889.4500).
注意：如果您使用中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1.800.300.1533 TTY 1.888.889.4500

ການຈົດທະບຽນເຂົ້າຮ
 ່ວມການຄຸ້ມຄ
 ອງສຸຂະພາບ
ຄຸນນະພາບດີ
ຂັ້ນຕອນທີ 3:

ສິ່ງທີ່ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງຈົດທະບຽນ
ຈຳເປັນຕ
 ້ອງມີສິ່ງຕໍ່ໄປນສ
ີ້ ຳລັບສະມາຊິກຄົວເຮືອນແຕ່ລະຄົນຜ
 ູ້ທີ່ກຳລັງຮ້ອງຂໍເອົາການຄຸ້ມຄ
 ອງ:
ຫຼັກຖານສະແດງລາຍຮັບຄົວເຮືອນໃນປັດຈຸບັນ*

ວັນເ ດືອນປີເກີດ

ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ໃ ບຂັບຂີ່ລັດຄາລິຟໍເນັຍສຳລັບຜ
 ູ້ໃຫຍ່

ZIP Code ສຳລັບບ້ານ

ໝາຍເລກປະກັນສັງຄົມ ຫຼື
ໝາຍເລກຜູເ້ ສຍອາກອນສ່ວນບຸກຄົນ, ຖ້າທ່ານມີ

ຫຼັກຖານການເປັນພົນລະເມືອງ ຫຼື
ສະຖານະການເຂົ້າເມືອງທີ່ໜ້າພໍໃຈ (ຕົວຢ່າງ ໜັງສືຜ່ານແດນ
ຂອງ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ, ບັດຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ຖືກຕ້ອ
ງຕາມກົດໝາຍ, ໃບຢັ້ງຢືນການເປັນພົນລະເມືອງ ຫຼື
ເອກະສານຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບສັນຊາດ)**

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການດູແລສຸຂະພາບທີ່
ສາມາດຈ່າຍໄດ້ (ACA)
ໃ ນນາມເປັນສ່ວນໜຶ່ງ
ຂອງກົດໝາຍ ACA, Covered
California ແ
 ມ່ນໂ ຄງການບ່ອນ
ທີ່ຜູ້ຢູ່ອາໄສທີ່ຖືກກົດໝາຍຂອ
ງລັດຄາລິຟໍເນັຍ ແລະ ຄອບຄົວ
ຂອງເຂົາເຈົ້າ ສາມາດປຽບທຽບ
ບັນດາແຜນສຸຂະພາບທີ່ມີ
ຄຸນນະພາບ ແລະ ເ ລືອກເອົາ
ແຜນທີ່ເໝາະສົມທ
 ີ່ສຸດກັບ
ຄວາມຕ້ອງການດ້ານສຸຂະພາບ
ແລະ ງົບປະມານຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ກົດໝາຍ ກຳນົດວ່າ:
•	
ສະພາບສຂ
ຸ ະພາບທມ
່ີ ຢ
ີ ກ
ູ່ ອ
່ ນ
ແລ້ວບໍສ
່ າມາດຂັດຂວາງບາງ
ຄົນທ
 ຈ
່ີ ະໄດ້ຮບ
ັ ການຄມ
ຸ້ ຄ
 ອງ
ສຸຂະພາບ.
•	
ແຜນປະກັນສຸຂະພາບຂອງ
ທ່ານບໍ່ສາມາດຖືກຍົກເ ລີກ
ໄດ້ ເພາະວ່າທ່ານເຈັບປ່ວຍ
ຫຼື ໄ ດ້ຮັບບາດເຈັບ.

ABCs ຂອງ HMOs, PPOs ແລະ EPOs
ບໍລິສັດປະກັນໄພສ່ວນໃຫຍ່ໃຫ້ແຜນສຸຂະພາບສາມປະເພດດັ່ງນີ້:
HMOs
ອົງການເບິ່ງແຍງ
ຸ ະພາບຈ່າຍແຕ່ຄ
 ່າ
ດູແລສຂ
ປະກັນທາງການແພດຢູ່ພາຍ
ໃນເຄືອຂ
 ່າຍຂອງແຜນປະ
ກັນເທົ່ານັ້ນ. HMOs ມັກຈ
 ະ
ກຳນົດໃຫ້ສະມາຊິກຕ້ອງໄດ້
ຮັບກ
 ານນຳສົ່ງຈາກທ່ານໝໍດ
 ູ
ແລເບິ່ງແຍງປະຈຳຕົວຂອງ
ເຂົາເຈົ້າເ ພື່ອໄປພົບຜູ້
ຊ່ຽວຊານໃດໜຶ່ງ.

PPOs
EPOs
ອົງກ
 ານຜູ້ໃຫ້ການບລ
ໍ ິການ ອົງການຜູ້ໃຫ້ບໍລກ
ິ ານ
ທີ່ເລືອກຈ່າຍຄ່າການ
ຜູ້ດຽວໂດຍທົ່ວໄປຈະບໍ່ຈ່າຍ
ບໍລິການທາງການແພດ
ຄ່າກ
 ານດແ
ູ ລເບິ່ງແຍງທີ່ຢູ່
ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ພາຍ
ນອກເຄືອຂ່າຍຂອງແຜນປະ
ນອກເຄືອຂ່າຍຂອງແຜນ
ກັນ, ແຕ່ສະມາຊິກອາດຈະ
ປະກັນ, ແຕ່ສະມາຊິກ
ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີການນຳສົ່ງ
ຈ່າຍໃນຈຳນວນທີ່ສູງກ
 ວ່າ ເພື່ອໄປພົບຜູຊ
້ ່ຽວຊານໃນ
ສຳລັບການດູແລເບິ່ງແຍງ ເຄືອຂ່າຍ.
ທີ່ຢູ່ນອກເຄືອຂ່າຍ. ຈຳເປັນ
ຕ້ອງມີການນຳສົ່ງເພື່ອໄປພົບ
ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃດໜຶ່ງ.

ສິ່ງສຳຄັນຕ້ອງຮູ້ວ່າ ບ
 ໍ່ແມ່ນທ
 ຸກ HMOs, PPOs ແລະ EPOs ຈະຄືກັນໝົດ. ກ
 ່ອນທີ່ຈະ
ເລືອກແຜນປະກັນໃດໜຶ່ງ, ຈົ່ງໃຊ້ເຄື່ອງມືຊື້ ແລະ ປຽບທຽບ ຢູ່ CoveredCA.com 
ເພື່ອເອົາລ
 າຍລະອຽດເຊັ່ນວ່າ: ທ່ານໝໍ ແລະ ໂ ຮງໝໍທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຄຸ້ມຄ
 ອງ 
ແລະ ຄ່າໃ ຊ້ຈ່າຍເປັນແ
 ນວໃດເພື່ອໄປກວດນຳທ່ານໝໍທີ່ຢູ່ນອກເຄືອຂ່າຍ.

• ຜູໃ້ ຫຍ່ທ
 ຍ
່ີ ງັ ໜ
 ມ
ຸ່ ນ
 ອ
້ ຍສາມາດ
ໄດ້ຮ
 ບ
ັ ການຄມ
ຸ້ ຄອງພາຍໃຕ້
ແຜນປະກນ
ັ ສຸຂະພາບຂອງ
ພໍແ
່ ມ່ຂອງເຂົາເຈົາ້ ຈ
 ນ
ົ ກວ່າ
ຮອດອາຍຸ 26 ປີ.
•	
ແຜນປະກັນສຸຂະພາບທັງ
ໝົດລວມມີການດູແລເບິ່ງ
ແຍງແບບບ້ອງກັນ.
*ຫຼັກຖານສະແດງລາຍຮັບປັດຈຸບັນຂອງສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄົວເຮືອນ ເຊັ່ນວ່າ ໃບແຈ້ງເສຍພາສີຫຼ້າສຸດ, W-2 ຫຼື ຫົວຂວັ້ນໃບຄ່າຈ້າງ. ລາຍຮັບຂອງຜູ້ເພິ່ງພາອາໄສຄວນຖືກລວມເອົາ ຖ້າລະດັບລາຍ
ຮັບຂອງເຂົາເຈົ້າຮອດຂີດກຳນົດທພ
ີ່ ວກເຂົາຕ
 ້ອງຍື່ນໃບແຈ້ງເ ສຍພາສີເທົ່ານັ້ນ. ຄົວເຮືອນມີຄວາມໝາຍເປັນບຸກຄົນທີ່ຍື່ນເ ສຍພາສີເປັນຫົວໜ້າຄອບຄົວ ແລະ ຜູ້ເພິ່ງພາອາໄສທຸກຄົນທີ່ອ້າງສິດໃ ນພາ
ສີຂອງບຸກຄົນນັ້ນ. ຖ້າທ່ານບໍຍ
່ ື່ນເສຍພາສີ, ທ່ານຍັງສາມາດມີຄຸນສົມບັດໄດ້ຮັບປະກັນໄພຟຣີ ຫຼື ລາຄາຕໍ່າຜ່ານ Medi-Cal.
**ທ່ານສາມາດສະໝັກໃຫ້ລ
 ູກຂອງທ່ານໄດ້ ຖ້າທ່ານບໍ່ມີສິດ. ຄົວເຮືອນທີ່ລວມມີສະມາຊິກທີບ
່ ໍ່ມີຊື່ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍກໍສາມາດສະໝັກໄດ້ເ ຊັ່ນກັນ.

ການຈົດທະບຽນເຂົ້າຮ
 ່ວມການຄຸ້ມຄ
 ອງສຸຂະພາບ
ຄຸນນະພາບດີ

ຂັ້ນຕອນທີ 4:

ສ້າງບັນຊີ ແລະ ຈົດທ
 ະບຽນ
ຈົດທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມແຜນປະກັນຂອງທ່ານທີ່ CoveredCA.com. ງ່າຍໆໃຫ້ສ້າງບັນຊີຜ
 ູ້ໃຊ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການຈົດ
ທະບຽນທີມ
່ ີຂໍ້ມູນໃນຂັ້ນຕ
 ອນທີ 3.
ພວກເຮົາຢູ່ທນ
ີ່ ີ້ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ. ຖ້າທ່ານມີຄຳຖາມໃດໆ ຫຼື ເພື່ອຊອກຫາການຊ່ວຍເຫຼືອຟຣີ, ຢູ່ກັບບ່ອນ, ແ
 ບບຊ້ອງໜ້າ,
ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງ CoveredCA.com ຫຼື ໂ ທຫາ 800.357.7976.

ຂັ້ນຕອນທີ 5:

ບັນທຶກຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ
ໃຫ້ຮັບປະກັນໄດ້ຮັກສາບັນທຶກຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບຄ
 ຳຮ້ອງສະໝັກຂອງທ່ານໄວ້.
ຊື່ຜໃູ້ ຊ້

ລະຫັດຜ່ານ

ເລກທໃີ ບຄຳຮ້ອງສະໝັກ

ລະຫັດເຂົ້າເຖິງ

ເລກທີກໍລະນີ

ຊື່ບໍລິສັດປະກັນສຸຂະພາບ

ຂໍ້ມູນແ
 ຜນປະກັນໄ ພ (ເລກທີແຜນ, ເ ລກທີກຸ່ມ ແ
 ລະ ອື່ນໆ)

ຊື່ ແລະ ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ຂອງທປ
ີ່ ຶກສາດ້ານການຈົດທະບຽນທີມ
່ ີໃບຢັ້ງຢືນ (CEC),ຕົວແທນປະກັນໄພທີ່
ມີໃ ບຢັ້ງຢືນ ຫຼື ຜູຈ
້ ົດທະບຽນອີງຕາມແຜນ (PBE) ຜູ້ທີ່ຊ່ວຍທ່ານຈົດທະບຽນ

ຂັ້ນຕອນທີ 6:

ຈ່າຍຄ່າເບ້ຍປະກັນໄພຂອງທ່ານ
ໃຫ້ແ
 ນ່ໃຈວາ່ ໄ ດ້ຈາ່ ຍເບ້ຍປ
 ະກັນໄພລາຍເດືອນຂອງທາ່ ນເຕັມຈຳນວນ ແລະ ຕາມກຳນົດເວລາແລ້ວ ເພືອ
່ ຮ
 ບ
ັ ປະກັນໃຫ້ການຄມ
ຸ້ ຄອງ
ຂອງທາ່ ນສບ
ື ຕ
 ໄ່ໍ ປ. ກ
 ານບຈ
່ໍ າ່ ຍຄາ່ ເ ບ້ຍປ
 ະກັນໄພຂອງທາ່ ນອາດຈະຢຸດເ ຊົາ ຫຼື ແມ້ກະທັງ້ ຍົກເລີກການຄມ
ຸ້ ຄອງສຂ
ຸ ະພາບຂອງທາ່ ນ.

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເ ຕີມ ຫຼື ເພື່ອຊອກຫາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຟຣີ,ຢູ່ກັບບ່ອນ, ແບບຊ້ອງໜ້າ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາ:
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