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AAss  ppaarrtt  ooff  aann  aaggrreeeemmeenntt  iinnvvoollvviinngg  tthhee  cchhaannggee  ooff  iinnssuurraannccee  eeffffeeccttiivvee  88--11--0088  tthhee  HHuurroonn  BBooaarrdd  ooff  
EEdduuccaattiioonn  aanndd  tthhee  PPEEAA  eenntteerreedd  iinnttoo  aann  aaggrreeeemmeenntt  ttoo  rreeiimmbbuurrssee  mmeemmbbeerrss  wwhhoo  hhaavvee  iinnccuurrrreedd    oouutt  
ooff  ppoocckkeett  eexxppeennsseess  aabboovvee  tthhee  oolldd  ppllaann  ddeedduuccttiibbllee  bbuutt  lleessss  tthhaann  tthhee  nneeww  ddeedduuccttiibbllee..  TThhiiss  
aaggrreeeemmeenntt  eexxppiirreess  DDeecceemmbbeerr  3311,,  22000088  wwhheenn  tthhee  ddeedduuccttiibbllee  aammoouunntt  iiss  rreesseett  ffoorr  tthhee  ccoommiinngg  yyeeaarr..  
    
IIff  yyoouu  hhaavvee  aaddddiittiioonnaall  iinnssuurraannccee  ccoovveerraaggee  tthhrroouugghh  yyoouurr  ssppoouussee  aanndd  tthhiiss  oorr  aannyy  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  
ddeedduuccttiibbllee  aammoouunntt  iiss  ccoovveerreedd  bbyy  aa  ccoooorrddiinnaattiioonn  ooff  bbeenneeffiittss  wwiitthh  aannootthheerr  iinnssuurraannccee  ccoommppaannyy  aanndd  
aarree  nnoott  aaccttuuaall  oouutt  ooff  ppoocckkeett  ccoossttss,,  tthhee  BBooaarrdd  ccaannnnoott  rreeffuunndd  tthhaatt  ppoorrttiioonn  ttoo  yyoouu..  IItt  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  
ffaallssiiffiiccaattiioonn  ooff  rreeccoorrddss  iiff  yyoouu  iinntteennttiioonnaallllyy  rreecceeiivvee  rreeiimmbbuurrsseemmeenntt  wwhhiicchh  iiss  nnoott  dduuee  yyoouu..  AAnndd,,  ssuucchh  
aann  ooffffeennssee  ccoouulldd  rreessuulltt  iinn  yyoouurr  iimmmmeeddiiaattee  tteerrmmiinnaattiioonn  aalloonngg  wwiitthh  ppoossssiibbllee  ccrriimmiinnaall  cchhaarrggeess  ffoorr  
TThheefftt  iinn  OOffffiiccee..  
  
PPlleeaassee  cchheecckk  tthhee  aapppprroopprriiaattee  bbllaannkk  bbeellooww,,  ssiiggnn  tthhee  cceerrttiiffiiccaattiioonn  aanndd  rreettuurrnn  tthhiiss  ffoorrmm  aalloonngg  wwiitthh  aallll  
ootthheerr  rreeqquuiirreedd  ddooccuummeennttaattiioonn  ttoo  tthhee  TTrreeaassuurreerr’’ss  ooffffiiccee  iinn  oorrddeerr  ttoo  oobbttaaiinn  yyoouurr  rreeiimmbbuurrsseemmeenntt..    WWee  
wwiillll  rreeffuunndd  yyoouurr  oouutt  ooff  ppoocckkeett  ccoossttss  uuppoonn  rreecceeiipptt  ooff  aallll  ddooccuummeennttaattiioonn..    PPlleeaassee  nnoottee  tthhaatt  wwee  mmuusstt  
rreecceeiivvee  tthhiiss  ffoorrmm  aanndd  aallll  ddooccuummeennttaattiioonn  pprriioorr  ttoo  oouurr  pprroocceessssiinngg  yyoouurr  rreeffuunndd..  
  
====================================================================================================================================================  
IINNSSUURRAANNCCEE  DDEEDDUUCCTTIIBBLLEE  RREEFFUUNNDD  AAUUTTHHOORRIIZZAATTIIOONN    CCaalleennddaarr  YYeeaarr  22000088,,    
  
NNaammee::                                                                            
DDaattee                        AAmmoouunntt  RReeqquueesstteedd  ffoorr  RReeiimmbbuurrsseemmeenntt  $$    
  
11..  __________  II  hhaavvee  nnoo  ootthheerr  iinnssuurraannccee  ccoovveerraaggee  wwiitthh  aa  ccoooorrddiinnaattiioonn  ooff  bbeenneeffiittss..  TThhee  DDeedduuccttiibbllee  
AAmmoouunntt  ooff    $$            wwaass  aann  aaccttuuaall  oouutt  ooff  ppoocckkeett  eexxppeennddiittuurree  aanndd  sshhoouulldd  bbee  rreeffuunnddeedd  ttoo  mmee..    
  
22..  __________  MMyy  ccoooorrddiinnaattiioonn  ooff  bbeenneeffiittss  ppaaiidd  $$______________________  ooff  mmyy  ddeedduuccttiibbllee  aammoouunntt  sshhoowwnn  aabboovvee  
aanndd  tthhiiss  aammoouunntt  sshhoouulldd  nnoott  bbee  iinncclluuddeedd  iinn  mmyy  rreeffuunndd..    MMyy  rreeffuunndd  sshhoouulldd  aammoouunntt  ttoo  
$$________________________..  
  
  
II  aacckknnoowwlleeddggee  tthhee  aabboovvee  ttoo  bbee  ttrruuee  aanndd  aaccccuurraattee..  II  ffuurrtthheerr  aacckknnoowwlleeddggee  tthhaatt  II  hhaavvee  rreeaadd  tthhee  aabboovvee  
ssttaatteemmeennttss  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  ffaallssiiffiiccaattiioonn  ooff  rreeccoorrddss  aanndd  ppoossssiibbllee  ccoonnsseeqquueenncceess  ooff  ssaaiidd  aaccttiioonnss..  
  
  
SSiiggnneedd  ____________________________________________________________________________________  
                        
  
  
    


