
 
Pagtatatuwa  
Itong Mabuting Hangarin na Pagtatantya ay nagpapakita ng mga halaga ng mga item at serbisyo 
na makatuwirang inaasahan para sa iyong pangangalagang pangkalusugan. Ang pagtatantya ay 
batay sa impormasyon na batid sa oras na ginawa ang pagtatantya.  
 
Hindi kasama sa Mabuting Hangairin na Pagtatantya ang anumang hindi alam o hindi inaasahang 
gastusin na maaaring lumitaw sa panahon ng paggamot. Maaari kang singilin nang mas malaki 
kung may maganap na mga kumplikasyon o espesyal na pangyayari. Kung mangyari ito, 
pinahihintulutan ka ng pederal na batas na i-apela ang pagsingil.  
 
Kung sinisingil ka ng higit sa Mabuting Hangarin na Pagtatantya na ito, may karapatan 
kang i-apela ang pagsingil.  
 
Maaari kang makipag-ugnay sa tagapagkaloob o pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan 
upang ipaalam sa kanila na mas mataas ang mga sinisingil kaysa sa Mabuting Hangarin na 
Pagtatantya. Maaari mong hilingin sa kanila na i-update ang pagsingil upang tumugma sa 
Mabuting Hangaring Pagtatantya, hilingin na mapababa ang pagsingil, o tanungin kung may 
maaaring makuhang pinansyal na tulong.  
 
Maaari mo ring simulang i-apela ang proseso ng pagresolba sa U.S. Department of Health and 
Human Services (HHS). Kung pinili mong gamitin ang proseso ng pagresolba ng apela, dapat 
mong simulan ang proseso ng pag-apela sa loob ng 120 araw ng kalendaryo (mga 4 na buwan) 
mula sa petsa na nasa orihinal na bill.  
 
May $25 na bayarin para gamitin ang proseso ng pag-apela. Kung sinang-ayunan ka ng 
ahensyang nagreresolba ng pag-apela, kailangan mong bayaran ang presyong nakasaad sa 
Mabuting Hangaring Pagtatantya na ito. Kung hindi ka sinasang-ayunan ng ahensya at 
sumasang-ayon sila sa tagapagkaloob o pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan, kailangan 
mong bayaran ang mas mataas na halaga.  
Upang malaman ang higit pa at makakuha ng form para simulan ang proseso, pumunta sa 
www.cms.gov/nosurprises (maaari lamang sa ingles) o tumawag sa Toll Free Call Center:  
1-877-696-6775. 
 
Para sa mga tanong o higit na impormasyon tungkol sa iyong karapatan sa Mabuting Hangaring 
Pagtatantya o ang proseso ng pag-apela, bumisita sa www.cms.gov/nosurprises (maaari lamang 
sa ingles) o tumawag sa Toll Free Call Center: 1-877-696-6775.  
Magtabi ng kopya ng Mabuting Hangaring Pagtatantya na ito sa isang ligtas na lugar o kuhanan 
ito ng mga litrato. Maaaring kailanganin mo ito kung sinisingil ka ng mas mataas na halaga. 
 
Upang malaman ang higit pa at makakuha ng form para simulan ang proseso, pumunta sa 
www.cms.gov/nosurprises (maaari lamang sa ingles) o tumawag sa Toll Free Call Center:  
1-877-696-6775.  
 
Para sa mga tanong o higit na impormasyon tungkol sa iyong karapatan sa Mabuting Hangaring 
Pagtatantya o ang proseso ng pag-apela, bumisita sa www.cms.gov/nosurprises (maaari lamang 
sa ingles) o tumawag sa Toll Free Call Center: 1-877-696-6775.  
 
Magtabi ng kopya ng Mabuting Hangaring Pagtatantya na ito sa isang ligtas na lugar o kuhanan 
ito ng mga litrato. Maaaring kailanganin mo ito kung sinisingil ka ng mas mataas na halaga. 


