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TTRRIIAALL  AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  
FFuullll  NNaammee  
  

SSSS##  FFaaccee  AAmmoouunntt    
  
$$  

PPllaannnneedd  PPrreemmiiuumm  
  
$$  

TTeerrmm__________  
  
  UULL        
__________ 

AAddddrreessss  
  
  
OOccccuuppaattiioonn::  
  

MMaallee      ____________  
  
FFeemmaallee  ____________  

SSmmookkeerr  ______________    NNoonn--  SSmmookkeerr  ____________  
TToobbaaccccoo  iinn  wwhhaatt  ffoorrmm??  
ppiippeess,,  cciiggaarrss,,  cchheewwiinngg  ttoobbaaccccoo,,  
nniiccoottiinnee  gguumm,,  ppaattcchh  
HHooww oofftteenn:: ________________________ 

DDaattee  ooff  BBiirrtthh  
  
________________________  

  
CCuurrrreenntt  IInnssuurraannccee  IInnffoorrccee//CCoommppaannyy                                          AAmmoouunntt  ooff  IInnssuurraannccee          YYeeaarr  IIssssuueedd                TTyyppee  ooff  IInnssuurraannccee  
  
__________________________________________________________________________                $$______________________________                    __________________                      ________________________________________  
  
__________________________________________________________________________                $$______________________________                    __________________                      ________________________________________  
  
  

MMeeddiiccaall  CCoonnddiittiioonn  DDooccttoorrss  oorr  HHoossppiittaallss    --  FFuullll  NNaammee,,  
aaddddrreessss  aanndd pphhoonnee nnuummbbeerrss 

DDaattee  SSeeeenn  TTrreeaattmmeenntt  aanndd  RReessuullttss  
LLIISSTT MMEEDDIICCAATTIIOONNSS 

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

LLIISSTT  MMEEDDIICCAATTIIOONNSS  aanndd  
DDOOSSAAGGEE::    
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
HHeeiigghhtt________FFeeeett______  IInncchheess  

  
  
WWeeiigghhtt____________________LLbbss..  

OOtthheerr  ppeerrttiinneenntt  iinnffoorrmmaattiioonn::    ((AAttttaacchh  sseeppaarraattee  sshheeeett  iiff  
nneecceessssaarryy))  
  
 

  
DDeettaaiillss  ooff  PPrreevviioouuss  AApppplliiccaattiioonnss  oorr  IInnqquuiirriieess  ttoo  OOtthheerr  CCoommppaanniieess  

NNaammee  ooff  CCoommppaannyy        AAmmoouunntt  aapppplliieedd  FFoorr      OOtthheerr  CCoommppaannyy’’ss  UUnnddeerrwwrriittiinngg  AAccttiioonn::  
  
________________________________________________                                  $$____________________________              ____________________________________________________________________________      
  
________________________________________________                                  $$____________________________              ____________________________________________________________________________                  

  
PPaaggee  11  ooff  22      ((TThhiiss  iiss  aa  ttwwoo  ppaaggee  ddooccuummeenntt  ––  pplleeaassee  ccoommpplleettee  bbootthh  ppaaggeess  iinn  ffuullll))  

  

  
  



AAuutthhoorriizzaattiioonn  ffoorr  RReelleeaassee  ooff  HHeeaalltthh--RReellaatteedd  IInnffoorrmmaattiioonn  ttoo  
HHaannccoocckk  BBrrookkeerraaggee  LLLLCC  aanndd  IIttss  CCaarrrriieerrss  

TThhiiss  aauutthhoorriizzaattiioonn  ccoommpplliieess  wwiitthh  tthhee  HHIIPPAAAA  PPrriivvaaccyy  RRuullee  
  

______________________________________________________________________________________________________                                                                ____________//__________//__________  
NNaammee  ooff  pprrooppoosseedd  iinnssuurreedd//ppaattiieenntt  ((pplleeaassee  pprriinntt))                                    DDaattee  ooff  BBiirrtthh  

  
II  aauutthhoorriizzee  aannyy  hheeaalltthh  ppllaann,,  pphhyyssiicciiaann,,  hheeaalltthh  ccaarree  pprrooffeessssiioonnaall,,  hhoossppiittaall,,  cclliinniicc,,  llaabboorraattoorryy,,  pphhaarrmmaaccyy,,  pphhaarrmmaaccyy  bbeenneeffiittss  

mmaannaaggeerr,,  mmeeddiiccaall  ffaacciilliittyy,,  iinnssuurraannccee  ccoommppaannyy,,  iinnssuurraannccee  ssuuppppoorrtt  oorrggaanniizzaattiioonn,,  oorr  ootthheerr  hheeaalltthh  ccaarree  pprroovviiddeerr  tthhaatt  hhaass  pprroovviiddeedd  
ppaayymmeenntt,,  ttrreeaattmmeenntt  oorr  sseerrvviicceess  ttoo  mmee  oorr  oonn  mmyy  bbeehhaallff  ((““MMyy  PPrroovviiddeerrss””))  ttoo  ddiisscclloossee  mmyy  eennttiirree  mmeeddiiccaall  rreeccoorrdd  aanndd  aannyy  ootthheerr  

pprrootteecctteedd  hheeaalltthh  iinnffoorrmmaattiioonn  ccoonncceerrnniinngg  mmee  ttoo  HHaannccoocckk  BBrrookkeerraaggee  LLLLCC((““  tthhee  CCoommppaannyy””))  aanndd  iittss  aaggeennttss,,  eemmppllooyyeeeess,,  
rreepprreesseennttaattiivveess  aanndd  ccaarrrriieerrss..  TThhiiss  iinncclluuddeess  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  ddiiaaggnnoossiiss  oorr  ttrreeaattmmeenntt  ooff  HHuummaann  IImmmmuunnooddeeffiicciieennccyy  VViirruuss  ((HHIIVV))  

iinnffeeccttiioonn  aanndd  sseexxuuaallllyy  ttrraannssmmiitttteedd  ddiisseeaasseess..  TThhiiss  aallssoo  iinncclluuddeess  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  ddiiaaggnnoossiiss  aanndd  ttrreeaattmmeenntt  ooff  mmeennttaall  iillllnneessss  aanndd  
tthhee  uussee  ooff  aallccoohhooll,,  ddrruuggss  aanndd  ttoobbaaccccoo,,  bbuutt  eexxcclluuddeess  ppssyycchhootthheerraappyy  nnootteess..  

BByy  ssiiggnniinngg  bbeellooww,,  II  tteerrmmiinnaattee  aannyy  aaggrreeeemmeennttss  II  hhaavvee  mmaaddee  wwiitthh  MMyy  PPrroovviiddeerrss  ttoo  rreessttrriicctt  mmyy  pprrootteecctteedd  hheeaalltthh  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  II  
iinnssttrruucctt  MMyy  PPrroovviiddeerrss  ttoo  rreelleeaassee  aanndd  ddiisscclloossee  mmyy  eennttiirree  mmeeddiiccaall  rreeccoorrdd  wwiitthhoouutt  rreessttrriiccttiioonn..  

MMyy  pprrootteecctteedd  hheeaalltthh  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  ttoo  bbee  ddiisscclloosseedd  uunnddeerr  tthhee  AAuutthhoorriizzaattiioonn  ssoo  tthhaatt  tthhee  CCoommppaannyy  mmaayy::11((pprroovviiddee  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  
ccaarrrriieerrss  ssoo  tthhee  ccaarrrriieerrss  mmaayy  uunnddeerrwwrriittee  mmyy  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  ccoovveerraaggee  bbyy  mmaakkiinngg  eelliiggiibbiilliittyy,,  rriisskk  rraattiinngg,,  ppoolliiccyy  iissssuuaannccee  aanndd  

eennrroollllmmeenntt  ddeetteerrmmiinnaattiioonnss;;  22))  oobbttaaiinn  rreeiinnssuurraannccee;;  33))  aaddmmiinniisstteerr  ccllaaiimmss  aanndd  ddeetteerrmmiinnee  oorr  ffuullffiillll  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  ccoovveerraaggee  aanndd  
pprroovviissiioonn  ooff  bbeenneeffiittss;;  44))  aaddmmiinniisstteerr  ccoovveerraaggee;;  aanndd  55))  ccoonndduucctt  ootthheerr  lleeggaallllyy  ppeerrmmiissssiibbllee  aaccttiivviittiieess  tthhaatt  rreellaattee  ttoo  aannyy  ccoovveerraaggee  II  

hhaavvee  oorr  hhaavvee  aapppplliieedd  ffoorr  wwiitthh  tthhee  CCoommppaannyy..  
  

TThhiiss  aauutthhoorriizzaattiioonn  sshhaallll  rreemmaaiinn  iinn  ffoorrccee  ffoorr  2244mmoonntthhss  ffoolllloowwiinngg  tthhee  ddaattee  ooff  mmyy  ssiiggnnaattuurree  bbeellooww,,  aanndd  aa  ccooppyy  ooff  tthhiiss  aauutthhoorriizzaattiioonn  
iiss  aass  vvaalliidd  aass  tthhee  oorriiggiinnaall..  II  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  II  hhaavvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  rreevvookkee  tthhiiss  aauutthhoorriizzaattiioonn  iinn  wwrriittiinngg,,  aatt  aannyy  ttiimmee,,  bbyy  sseennddiinngg  aa  

wwrriitttteenn  rreeqquueesstt  ffoorr  rreevvooccaattiioonn  ttoo  tthhee  CCoommppaannyy  aatt      
HHaannccoocckk  BBrrookkeerraaggee,,  LLLLCC,,  990000  VVeetteerraannss  MMeemmoorriiaall  BBllvvdd,,  MMeettaaiirriiee,,  LLAA  7700000055,,  AAtttteennttiioonn::  HHIIPPPPAAAA  PPrriivvaaccyy  OOffffiicciiaall..  

AAlltteerrnnaattiivveellyy,,  II  mmaayy  rreevvookkee  tthhiiss  aauutthhoorriizzaattiioonn  bbyy  sseennddiinngg  aa  wwrriitttteenn  rreevvooccaattiioonn  ddiirreeccttllyy  ttoo  MMyy  PPrroovviiddeerrss,,  II  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  aa  
rreevvooccaattiioonn  iiss  nnoott  eeffffeeccttiivvee  iiff  aannyy  ooff  MMyy  PPrroovviiddeerrss  hhaass  rreelliieedd  oonn  tthhiiss  aauutthhoorriizzaattiioonn  oorr  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  tthhaatt  tthhee  CCoommppaannyy  hhaass  aa  lleeggaall  

rriigghhtt  ttoo  ccoonntteesstt  aa  ccllaaiimm  uunnddeerr  aannyy  iinnssuurraannccee  ppoolliiccyy  oorr  ttoo  ccoonntteesstt  tthhee  ppoolliiccyy  iittsseellff..  II  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  aannyy  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  iiss  
ddiisscclloosseedd  ppuurrssuuaanntt  ttoo  tthhiiss  aauutthhoorriizzaattiioonn  mmaayy  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  rree--ddiisscclloossuurree  bbyy  tthhee  rreecciippiieenntt  aanndd  mmaayy  nnoo  lloonnggeerr  bbee  pprrootteecctteedd  bbyy  

ffeeddeerraall  rreegguullaattiioonnss  ggoovveerrnniinngg  pprriivvaaccyy  aanndd  ccoonnffiiddeennttiiaalliittyy  ooff  hheeaalltthh  iinnffoorrmmaattiioonn  ((ssuucchh  aass  tthhee  HHIIPPAAAA  PPrriivvaaccyy  RRuullee))..  
  

II  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  iiff  II  rreeffuussee  ttoo  ssiiggnn  tthhiiss  aauutthhoorriizzaattiioonn,,  tthhee  CCoommppaannyy  mmaayy  nnoott  bbee  aabbllee  ttoo  pprroocceessss  mmyy  aapppplliiccaattiioonn,,  oorr  iiff  ccoovveerraaggee  
hhaass  bbeeeenn  iissssuueedd  mmaayy  nnoott  bbee  aabbllee  ttoo  mmaakkee  aannyy  bbeenneeffiitt  ppaayymmeennttss..  II  aacckknnoowwlleeddggee  tthhaatt  II  hhaavvee  rreecceeiivveedd  aa  ccooppyy  ooff  tthhiiss  

aauutthhoorriizzaattiioonn..  
  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________        DDaattee__________________________________________  
SSiiggnnaattuurree  ooff  PPrrooppoosseedd  IInnssuurreedd//PPaattiieenntt  oorr  PPeerrssoonnaall  RReepprreesseennttaattiivvee          
  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________  DDaattee  __________________________________________  
SSiiggnnaattuurree  ooff  SSeeccoonnddaarryy  PPrrooppoosseedd  IInnssuurreedd//  PPaattiieenntt  oorr  PPeerrssoonnaall  RReepprreesseennttaattiivvee        
  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________  DDaattee  __________________________________________  
DDeessccrriippttiioonn  ooff  PPeerrssoonnaall  RReepprreesseennttaattiivvee’’ss  AAuutthhoorriittyy  oorr  RReellaattiioonnsshhiipp  ttoo  PPrrooppoosseedd  IInnssuurreedd//  PPaattiieenntt  
  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  
SSSS##  ooff  PPrriimmaarryy  IInnssuurreedd//  PPaattiieenntt::  ________________--____________--________________      SSSS##  ooff  SSeeccoonnddaarryy  IInnssuurreedd//PPaattiieenntt::  ______________--__________--__________  

  
AAddddrreessss::  ______________________________________________________________________      AAddddrreessss::  ________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________                          __________________________________________________________________________________  
  
TTrraannssaammeerriiccaa  LLiiffee        MMeett  LLiiffee                    MMiinnnneessoottaa  LLiiffee      AAIIGG//AAmmeerriiccaann  GGeenneerraall    NNeeww  YYoorrkk  LLiiffee          
BBaannnneerr  LLiiffee//LLeeggaall  &&  GGeenneerraall      PPrrootteeccttiivvee                LLiinnccoollnn  FFiinnaanncciiaall    PPrruuddeennttiiaall            AAssssuurriittyy  
NNoorrtthh  AAmmeerriiccaann                          UUnniitteedd  ooff  OOmmaahhaa  JJoohhnn  HHaannccoocckk                    MMaassss  MMuuttuuaall                    AAXXAA      
GGeennwwoorrtthh  FFiinnaanncciiaall                                              NNaattiioonnwwiiddee    VVOOYYAA        GGlloobbaall  AAttllaannttiicc      GGuuaarrddiiaann  LLiiffee  
UUnniitteedd  HHoommee  LLiiffee        GGuuaarraanntteeee  TTrruusstt                      AAmmeerriiccaann  NNaattiioonnaall    PPrriinncciippaall  LLiiffee      AAmmeerriittaass  
CCoovveennttrryy            ZZuurriicchh  LLiiffee    WWeellccoommee  FFuunnddss    SSyymmeettrraa      OOhhiioo  NNaattiioonnaall  
NNaattiioonnaall  LLiiffee--  LLSSWW        PPeetteerrssoonn  IInntteerrnnaattiioonnaall            NNaattiioonnaall  WWeesstteerrnn    PPeennnn  MMuuttuuaall          
  
AAggeenntt’’ss        NNaammee  __________________________________________________        PPhhoonnee  NNuummbbeerr  ((________))  __________--__________          FFaaxx  NNuummbbeerr  ((______))  ________--  __________  
  
EE--MMAAIILL::__________________________________________________________________________________  PPaaggee  22  ooff  22        RReevviisseedd  0066//0099//22001166  


