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SSiirr,,  
  

SSuubb::  --  PPrrooppoossaall  ttoo  ccaallll  ffrreesshh  ooppttiioonn  ffoorr  22002200--2211  bbyy  BBSSNNLL  CCOO  ffrroomm  BBSSNNLL  rreettiirreeeess  ffoorr  cchhaannggee  ttoo  wwiitthhoouutt  vvoouucchheerr,,  mmeeddiiccaall  
aalllloowwaannccee--  rreeqquueesstt  ttoo  wwiitthhddrraaww  tthhee  pprrooppoossaall--  rreegg..  

  
RReeff::  --  BBSSNNLL  CCOO  44//  22002211//  EESSTTTT  FFIINN  ddaatteedd  0077--0077--22002211..  
  

RReeggaarrddiinngg  tthhee  ccoonntteennttss  ooff  tthhiiss  lleetttteerr,,  wwee  aarree  aatt  aa  lloossss  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  rraattiioonnaallee  oorr  jjuussttiiffiiccaattiioonn  ffoorr  ccaalllliinngg  ffoorr  ffrreesshh  ooppttiioonn  
ffoorr  22002200--2211  wwhheenn  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  rreettiirreeeess  hhaavvee  aallrreeaaddyy  ssuubbmmiitttteedd  tthhee  ooppttiioonn  wwiitthh  aallll  tthhee  rreeqquuiirreedd  ddooccuummeennttss..  TThhee  oonnllyy  tthhiinngg  
wwaarrrraanntteedd  nnooww  iiss  ttoo  ggrraanntt  aann  eexxtteennssiioonn  ooff  ttiimmee  lliimmiitt  ffoorr  ssuubbmmiissssiioonn  ooff  ooppttiioonn  bbyy  tthhee  rreemmaaiinniinngg  rreettiirreeeess  wwhhoo  ccoouulldd  nnoott  ssuubbmmiitt  
tthhee  ooppttiioonn  wwiitthhiinn  tthhee  ssttiippuullaatteedd  ttiimmee  lliimmiitt  ooff  3300--0066--22002211  dduuee  ttoo  tthhee  ppaannddeemmiicc  ssiittuuaattiioonn  aass  rreeqquueesstteedd  vviiddee  oouurr  lleetttteerr  ddaatteedd  
0022--0077--22002211..  
  

TThhee  rreeaassoonn  aattttrriibbuutteedd  ffoorr  tthhee  ffrreesshh  ooppttiioonn  tthhaatt  cchhaannggeess  iinn  BBaannkk  aaccccoouunntt,,  cchhaannggee  ooff  aaddddrreessss  eettcc  dduuee  ttoo  sswwiittcchh  oovveerr  ooff  aa  llaarrggee  
nnuummbbeerr  ooff  rreettiirreeeess//  VVRRSS  rreettiirreeeess  ttoo  CCGGHHSS  aarree  ffaarr  ffrroomm  ccoonnvviinncciinngg..  OOnn  tthhee  ccoonnttrraarryy  iitt  hhaass  ccrreeaatteedd  aa  lloott  ooff  ccoonnffuussiioonn,,  
ddiissccoonntteenntt  aanndd  aannggeerr  aammoonngg  tthhee  rreettiirreeeess  aanndd  tthheeyy  nnaattuurraallllyy  tthhiinnkk  tthhaatt  iitt  iiss  aa  ppllooyy  ttoo  hhaarraassss  aanndd  ddeennyy  tthhee  mmeeddiiccaall  bbeenneeffiittss  ttoo  
tthheemm..  IItt  iiss  aabbssoolluutteellyy  iimmppoossssiibbllee  aanndd  rraatthheerr  ddaannggeerroouuss  aallssoo  iinn  tthhee  pprreesseenntt  wwoorrsseenniinngg  ppaannddeemmiicc  ssiittuuaattiioonn  ttoo  ccoolllleecctt  aallll  
ddooccuummeennttss  aaggaaiinn  aanndd  ssuubbmmiitt  tthhee  ffrreesshh  ooppttiioonn  bbyy  tthhoossee  wwhhoo  hhaavvee  aallrreeaaddyy  ssuubbmmiitttteedd  tthhee  ooppttiioonn  ffoorr  22002200--2211..  IIff  aatt  aallll,,  iiff  aannyy  
ddooccuummeenntt  mmiissssiinngg,,  tthheessee  ccoouulldd  bbee  ccoolllleecctteedd  bbyy  tthhee  CCiirrccllee//  SSSSAA  ffrroomm  ssuucchh  rreettiirreeeess..  
  

OOnnee  tthhiinngg  bbrroouugghhtt  ttoo  oouurr  nnoottiiccee  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd  iiss  tthhaatt  tthhee  nnaammee  aanndd  ootthheerr  ppaarrttiiccuullaarrss  ooff  tthhee  rreettiirreeeess  wwhhoo  mmiiggrraatteedd  ttoo  CCGGHHSS  
aarree  bbeeiinngg  ddeelleetteedd  ffrroomm  tthhee  ssooffttwwaarree  oonnccee  tthheeiirr  oonnee  ttiimmee  ssuubbssccrriippttiioonn  ttoo  CCGGHHSS  iiss  rreeiimmbbuurrsseedd..  TThhiiss  iiss  ccaauussiinngg  ddiiffffiiccuullttiieess  ttoo  
eeffffeecctt  ppaayymmeenntt  ooff  mmeeddiiccaall  bbiillllss//  aalllloowwaannccee  ffoorr  tthhee  ppeerriioodd  pprriioorr  ttoo  mmiiggrraattiioonn  ttoo  CCGGHHSS..  TThhiiss  pprroobblleemm  hhaass  ttoo  bbee  rreessoollvveedd  aatt  tthhee  
eeaarrlliieesstt..  
  

IItt  iiss  ppeerrttiinneenntt  ttoo  ppooiinntt  oouutt  tthhaatt  BBSSNNLL  mmaannaaggeemmeenntt  hhaass  ffaaiilleedd  ttoo  ddoo  jjuussttiiccee  ttoo  tthhee  aaggeedd  aanndd  aaiilliinngg  rreettiirreeeess  bbyy  rreeffuussiinngg  ppaayymmeenntt  
ooff  mmeeddiiccaall  bbiillllss  aanndd  aalllloowwaannccee  ffoorr  tthhee  llaasstt  tthhrreeee  yyeeaarrss..  TThhee  mmaannaaggeemmeenntt  mmaayy  sshhooww  aa  bbiitt  ooff  ssyymmppaatthhyy  ttoo  tthheemm  bbyy  ddeessiissttiinngg  
ffrroomm  ffuurrtthheerr  hhaarraassssmmeenntt  iinn  tthhee  ffoorrmm  ffrreesshh  ooppttiioonn..  
  

WWee  hhooppee  ggoooodd  sseennssee  wwoouulldd  pprreevvaaiill  ttoo  wwiitthhddrraaww  tthhee  ccoonnttrroovveerrssiiaall  lleetttteerr  uunnddeerr  rreeffeerreennccee  oorr  mmooddiiffyy  ttoo  lliimmiitt  tthhee  ssaammee  ttoo  tthhoossee  
wwhhoo  aarree  yyeett  ttoo  ssuubbmmiitt  tthhee  ooppttiioonn..  
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