Gift Certificate ng VSP® Eyes of Hope® Sight for Students®
Kwalipikado ang iyong anak na makatanggap ng libreng pagsusuri sa mata, at mga
salamin sa mata, kung inireseta.
Makakatulong ang maayos na paningin upang magtagumpay ang iyong anak sa paaralan. Mahalaga ang
malinaw na paningin sa pagkatuto at kahit sa isports.
Sasaklawin ng gift certificate ang sumusunod nang wala kang babayaran:
• Komprehensibong pagsusuri sa mata
• Hanggang $115 na frame ng brand na Otis & PiperTM
• Single-vision (sumasaklaw sa buong lens), lined bifocal (may dalawang partikular na bahagi), o
lined trifocal (may tatlong partikular na bahagi) na mga inireresetang lens na gawa sa
polycarbonate
Maaari ring saklawin ang therapy sa paningin kung inireseta. Maaaring available ang mga pagpapahusay
ng lens nang may karagdagang bayad. Mangyaring talakayin ang mga opsiyong ito sa tanggapan ng iyong
doktor sa paningin.
Mga Tagubilin sa Paggamit ng Gift Certificate ng Iyong Anak
1. Humanap ng nakikilahok na doktor na nasa network ng VSP sa pamamagitan ng pagtawag sa amin o
pagbisita sa aming website.
• Tumawag sa 800.877.7195. Mayroong mga serbisyo sa pagsasalin.
• Bumisita sa vsp.com.
 Piliin ang Find A Doctor (Humanap ng Doktor).
 Ilagay ang iyong ZIP code at piliin ang View Filters (Tingnan ang mga Filter) sa kanan.
 Sa ilalim ng Doctor Network (Network ng Doktor), piliin ang Choice (Pagpipilian).
 Under Frame Brands (Mga Brand ng Frame), piliin ang Otis & Piper.
 Sa ilalim ng Language (Wika), piliin ang wikang ginagamit.
2. Tumawag sa napili mong doktor na nasa network ng VSP at magpatala ng appointment. Ipaalam sa
kanila na mayroon kang gift certificate ng VSP Eyes of Hope para sa pagsusuri, mga lens, at frame ng
Otis & Piper.
3. Dalhin ang gift certificate sa appointment.
Mahalagang Impormasyon
• Makakagamit ka ng isang gift certificate ng VSP Eyes of Hope kada 12 buwan.
• Dapat gamitin ang gift certificate bago ang petsa ng pagkawala ng bisa na nakasulat sa harap.
• Ang iyong anak ay dapat tumanggap ng pagsusuri at mga salamin sa mata mula sa parehong
tanggapan ng doktor sa mata.
• Hindi sasaklawin o papalitan ang nawala, nanakaw, o nasirang mga salamin sa mata na
natanggap sa pamamagitan ng gift certificate.
Mga katanungan?
Mangyaring makipag-ugnayan sa nars sa paaralan o taong nagbigay ng gift certificate na ito, o tumawag
sa VSP sa 800.877.7195.
Hindi maaaring ibenta ang gift certificate na ito at wala itong katumbas na halaga sa pera.
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