
 

LIFE INSURANCE 

SEGURO NG MGA BETERANO NA WALA NANG KAKAYAHANG 
MAGSERBISYO  

Ang mga kawalan ng kakayahan na tinukoy ng VA na magiging kaugnay sa iyong serbisyo sa sandatahang lakas ay magdudulot ng buwanang 
walang buwis na sahod, pag-enrol sa  
VA health care system, ang 10-puntos na pagpipilian sa pagkuha ng manggagawa para sa pederal na pagtatrabaho at iba pang mahahalagang 
benepisyo. Tanungin ang iyong VA  
na kinatawan o kinatawan ng  Veterans Service Organization  tungkol sa Sahod sa Pagkabalda, Pensyon,representative about Disability 
Compensation, Pension, Health Care, Caregiver  
 na Programa, Mga Serbisyo sa Trabaho, Tulong Pang-edukasyon, Garantiya sa Pautang sa Bahay, Seguro/o Mga Benepisyo sa Mga Umaasa 
at Nakaligtas. 

ANO ANG  SEGURO SA MGA BETERANO NA WALA NANG 
KAKAYAHAN NA MAGSERBISYO (S-DVI)? 
Ang S-DVI ay life insurance para sa mga Beterano na tumanggap ng rating sa pagkabalda na 

konektado sa serbisyo sa pamamagitan ng  Tanggapan sa Pakikipag-ugnayan ng Mga Beterano.   Ang 

pangunahing programa sa S-DVI, ay karaniwang tumutukoy bilang "RH Insurance", na tumutukoy sa 

pagiging karapat-dapat ng mga Beterano nang hanggang $10,000 na sakop.  Ang mga Beterano na 

may pangunahing S-DVI coverage at ang talagang baldado ay karapat-dapat na magkaroon ng 

kanilang mga itinatuwang premium.  Kapag ang pagtatatuwa sa waiver ay pinahintulutan, ang mga 

may ari ng policy ay maaaring mag-apply para sa karagdagang coverage nang hanggang $30,000 sa 

ilalim ng programang Supplemental S-DVI.  Mga Premium para sa Supplemental S-DVI coverage, 

gayunman hindi maaaring itatuwa.  

 SINO ANG KARAPAT-DAPAT? 

Karapat-dapat ka sa S-DVI kung: 

• Tinanggal ka mula sa serbisyo maliban sa hindi kahiya-hiyang mga kundisyon sa o 
pagkatapos ng Abril 15, 1951, AT 

• inabisuhan ka ng VA na mayroon kang kapansanan na konektado sa serbisyo (kahit na 
ang isa ay nagbigay ng rate na 0%), AT 

• Malusog ka maliban sa iyong kapansanan kaugnay ng serbisyo AT 

• Nag-apply ka sa loob ng dalawang taon nang abisuhan ka ng iyong kapansanan kaugnay 
ng serbisyo 
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Karapat-dapat ka sa Supplemental S-DVI kung: 

• Mayroon kang S-DVI policy AT 

• Ang mga premiumm o sa iyong karaniwang coverage ay itinatuwa dahil sa ganap na 
pagkabalda AT 

• Nag-apply ka sa loob ng isang taon nang abisuhan sa pagtatatuwa AT 

• Ikaw ay edad 65 taon pababa 

  

PAALAALA: Ang pag-apply ng Coveraga -VA ay nagsusumikap upang abisuhan ang 

lahat ng mga Beterano na binigyan ng rate para sa mga bagong may kapansanan 

tungkol sa kanilang pagiging karapat-dapat para sa S-DVI, ngunit nananarili itong 

responsibilidad mo upang mag-apply sa loob ng ipinayo na limitadong oras kahit na 

hindi ka tumanggap ng application sa pamamagitan ng liham.   

Pagtatatuwa ng Mga Premium - maaari kang maging karapat-dapat sa pagtatatuwa kung 

maging ganap ka na baldado (hindi kayang magtrabaho dahil sa iyong kapansanan) bago ang iyong 

ika-65 na kaarawan at nanatiling baldado ng hindi bababa sa anim na magkakasunod na buwan.   

(Ang mga Premium para sa Supplemental S-DVI ay hindi maaaring itatuwa.)   

MAGKANO ANG GASTOS DITO? 

Ang gastos ay magkakaiba depende sa edad, uri ng plano (termino o permanente), at ang 
halaga ng coverage. 

PAANO KA MAG-AAPPLY PARA SA S-DVI? 

Maaari kang mag-apply gamit ang mga sumusunod na form:  

• VA Form 29-4364 para mag-apply sa  S-DVI o sa pamamagitan ng pag-apply online  

• VA Form 29-357 para mag-apply sa pagtatatuwa ng ganap na may kapansanan ng mga 
premium ng S-DVI premium 

• VA Form 29-0188 para mag-apply sa Supplemental S-DVI (o maaari kang magsumite ng 
liham, na may lagda, na humihiling ng Supplemental S-DVI) 

http://www.benefits.va.gov/insurance/index.asp
https://www.facebook.com/VeteransBenefits
https://twitter.com/VAVetBenefits
http://www.vba.va.gov/pubs/forms/VBA-29-4364-ARE.pdf
https://www.insurance.va.gov/portal/
http://www.vba.va.gov/pubs/forms/VBA-29-357-ARE.pdf
http://www.vba.va.gov/pubs/forms/VBA-29-0188-ARE.PDF
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Para sa Higit Pang Impormasyon, Tumawag sa Toll-Free 1-800-669-8477 o Bisitahin Ang Aming 

Insurance Website 

 

http://www.benefits.va.gov/insurance/index.asp
https://www.facebook.com/VeteransBenefits
https://twitter.com/VAVetBenefits
http://www.benefits.va.gov/insurance/index.asp
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