ਪੇਸ਼ੰ ਟ ਫਾਇਨ� ਿਸ਼ਅਲ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ (ਮਰੀਜ਼ ਿਵੱ ਤੀ ਸੇਵਾਵ� ਿਵਭਾਗ)

ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ:

ਪੇਸ਼ੰ ਟ ਅਕਾ�ਟ ਕਸਟਮਰ ਸਰਿਵਸ ਨੀਤੀ

ਿਸਰਲੇ ਖ : ਨੀਤੀ ਿਸਰਲੇ ਖ :

ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਪਾਿਲਸੀ ਨੰ ਬਰ:

PFS.5000.1

ਮਕਸਦ:

ਇਹ ਪ�ਿ ਕਿਰਆ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵ ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੇ ਭੁਗ ਤਾਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ

ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਸਪਸ਼ਟ ਉਦਯੋਿ ਗਕ ਿਮਆਰ� ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖ ਾ ਦਰਸ਼ਾ�ਦੀ ਹੈ। ਇਹ

ਪ�ਿ ਕਿਰਆ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਖਾਿਤਆਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਅਤੇ ਖਾਿਤਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਉਗਰਾਹੀ
ਏਜੰ ਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਸਬੰ ਧੀ ਇਕਸਾਰ ਪ�ਿ ਕਿਰਆ ਅਤੇ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਆਿਡਟ
ਲੜੀ ਰੂਪ ਰੇਖ ਾ ਦਰਸ਼ਾ�ਦੀ ਹੈ।

Valley Medical Center (ਵੈਲ ੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸ�ਟਰ) ਉਹਨ� ਬਕਾਇਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱ ਤਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਨ ਾਸਬ ਕੋਿ ਸ਼ਸ਼� ਕਰੇਗ ਾ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ (ਜ� ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਿਧਰ) ਦੀ ਿਨ�ਜੀ ਿਵੱ ਤੀ
ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ��| ਿਜਹੜੇ ਖਾਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰ ਭਾਵੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕੋਿ ਸ਼ਸ਼�
ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਗੈਰ ਭੁਗ ਤਾਨ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ
ਦੇਖ ਭਾਲ ਦੇ ਭੁਗ ਤਾਨ ਦੀ ਅਗਲੇ ਰੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਪੇਸ਼ ੇਵਰ ਉਗਰਾਹੀ ਏਜੰ ਸੀਆਂ
ਕੋਲ ਭੇਿ ਜਆ ਜਾਵੇਗ ਾ।
ਪ�ਿ ਕਿਰਆ
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ਆਮ ਸਵੈ-ਭੁਗ ਤਾਨ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਦੀ ਅਨੁਸ ੂਚ ੀ
ਪਿਹਲੀ ਸਟੇਟਮ�ਟ

ਿਦਨ 1

ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਮ�ਟ

ਿਦਨ 31

ਤੀਜੀ ਸਟੇਟਮ�ਟ

ਿਦਨ 61

ਆਖਰੀ ਨ�ਿਟਸ

ਿਦਨ 91

ਬੁਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੂਰਵ-ਸੂਚੀ ਸਮੀਿਖਆ

ਿਦਨ 115

ਬੁਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਫਲੋ ਡ

ਿਦਨ 120

ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਸਧ�ਤ :

1. ਵੈਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸ�ਟਰ ਉਸ ਵੱ ਡੇ ਿਵੱ ਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹ� ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਿਚਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੀਿਮਤ ਜ�
ਬਗੈਰ ਿਕਸੇ ਿਸਹਤ-ਦੇਖਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼� ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਅਸ� ਗੈਰ-ਬੀਮਾਿਕ�ਤ ਮਰੀਜ਼� ਨੂੰ

ਉਹੀ ਛੋਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ�ਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਨੁਬੰਧਤ ਇੰ ਸ਼ੋਰ�ਸ ਕੈਰੀਅਰ� ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

2. ਗੈਰ-ਬੀਮਾਿਕ�ਤ ਮਰੀਜ਼� ਨੂੰ ਉਹਨ� ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਿਹੰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਛੋਟ ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
(ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਬੀਮਾਿਕ�ਤ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਛੋਟ ਨੀਤੀ ਦੇਖੋ।)

3. ਿਜਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਜ� ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਿਧਰ� ਅਿਜਹੀ ਕਠਨਾਈ ਦਾ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱ ਲ� ਉਹ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਿਵੱ ਚ
ਸਮੁੱ ਚੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨ� ਨੂੰ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੱ ਕ ਿਵਆਜ ਮੁਕਤ ਿਵਸਥਾਿਰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਦੀ
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ���� ������। ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖਾਿਤਆਂ 'ਤੇ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਦੇਣਯੋਗ ਰਕਮ $50 ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਿਫਿਜ਼ਸ਼ੀਅਨ ਖਾਿਤਆਂ 'ਤੇ $25 ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਿਮਆਦ ਿਵੱ ਚ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਹ� ਵਧੇਗੀ।

4. ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਿਮਤ ਆਮਦਨ ਕਰਕੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਿਬਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੱ ਿਸਆ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ, ਤ� ਮਰੀਜ਼ ਜ�
ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਿਧਰ ਨੂੰ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਖਾਤੇ ਿਵਚਲੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ
ਿਵਵਸਿਥਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰ ਕੇ ਢੁਕਵ� ਸਹਾਇਕ ਿਵੱ ਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਿਰਕਾਰਡ ਨਾਲ ਵਾਪਸ

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇਖ)ੋ

5. ਵੈਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸ�ਟਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਪ�ਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ� ਲਈ ਯੋਗ ਿਕੰ ਗ ਕਾ�ਟੀ ਪਬਿਲਕ ਹਾਸਿਪਟਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ #1 ਮਕਾਨਮਾਲਕ� ਨੂੰ ਵੈਲੀ ਟੈਕਸ ਿਡਵੀਡ�ਡ ਐਡਜਸਟਮ�ਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੈਲੀ ਿਡਵੀਡ�ਡ ਕ�ੈਿਡਟ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤ� ਕੀਤੇ ਖਰਿਚਆਂ 'ਤੇ
ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ� ਤ� ਬਾਅਦ ਵੈਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸ�ਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣਯੋਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਿਵਵਸਿਥਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਕੰ ਗ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਿਰਕਾਰਡ� ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਸਿਪਟਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ #1 ਲਈ
ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਗਰਾਹੀ ਯੋਗ ਟੈਕਸ� ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ #1

ਵਸਨੀਕ ਲਈ ਵੈਲੀ ਟੈਕਸ ਿਡਵੀਡ�ਡ ਐਡਜਸਟਮ�ਟ ਦੀ ਤਾਉਮਰ ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਰਾਸ਼ੀ $3,000 ਹੈ।
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6. ਿਜਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਜ� ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਿਧਰ� ਚੈ�ਕ / ਕ�ੈਿਡਟ / ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹ� ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਹਨ� ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਫੰ ਡ� ਕਰਕੇ
ਵਾਪਸ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਉਹਨ� ਦੇ ਖਾਿਤਆਂ 'ਤੇ ਵਧੀਕ NSF ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮ� ਵੈਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸ�ਟਰ ਨਾਕਾਫੀ ਫੰ ਡ
ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੈ�ਕ� ਜ� ਕ�ੈਿਡਟ / ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਲਈ $35.00 ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਚੈ�ਕ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ

ਹੈ।

7. ਜੇ ਵੈਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸ�ਟਰ ਿਬਿਲੰਗ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਮੋੜਵ� ਡਾਕ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ
ਢੁਕਵ� ਵਸੀਿਲਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਿਕ ਕੀ ਦਰੁਸਤ ਪਤੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਵ�,

ਦਰੁਸਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ
ਮੌਜੂਦਾ ਪਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤ� ਫੇਰ ਅਗਲੇ ਰੀ ਸਿਕਪ ਟਰੇਿਸੰ ਗ ਲਈ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਉਗਰਾਹੀ ਏਜੰ ਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

8. ਵੈਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸ�ਟਰ ਦੀਆਂ ਸਵੈ-ਭੁਗਤਾਨ ਉਗਰਾਹੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼� ਦਾ ਸੰ ਚਾਲਨ WA ਸੂਬੇ ਦੇ ਿਵਹਾਰ� ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ / ਮੈਡੀਕੇਡ
ਿਵਿਨਯਮ� ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

9. ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਸੰ ਪਤੀ 'ਤੇ ਦਾਅਵੇ: ਜਦ� ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਿਕਸੇ ਹਾਦਸੇ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ,
ਤ� ਉਹਨ� ਦੀ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਕੰ ਪਨੀ ਉਸ ਸੂਰਤ ਿਵੱ ਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ� ਕਰੇਗੀ ਜਦ� ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਣ ਨਹ�
ਕਰ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੂਜੀ ਿਧਰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਬੀਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਪਰ ਉਹ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਿਧਰ ਤ� ਿਨਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱ ਚ UW/ਵੈਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸ�ਟਰ
(UW/Valley Medical Center) ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਿਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ
ਦਾਅਵਾ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਲ ਜ� ਿਨ�ਜੀ ਸੰ ਪਤੀ 'ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਹੱ ਤ ਵਜ� ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

10. ਉਗਰਾਹੀ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖੇ ਗਏ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:
●

ਕ�ੈਿਡਟ ਿਰਪੋਰਿਟੰ ਗ ਿਡਸਚਾਰਜ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਬਲ ਤ� 180 ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

●

ਿਡਸਚਾਰਜ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਬਲ ਤ� ਬਾਅਦ 240 ਿਦਨ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਪਛਲੇ ਦੇਣਯੋਗ ਬਕਾਏ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ

ਦਾਇਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
●

ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ�।

●

ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਕੁਰਕੀ।

●

ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਸੰ ਪਤੀ 'ਤੇ ਦਾਅਵੇ।

●

ਵੈਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸ�ਟਰ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

●

ਜੇ ਕੋਈ ਅਰਥਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹ� ਹੈ ਤ� ਵੈਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸ�ਟਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹ� ਦੇਵੇਗਾ।

●

ਖਾਿਤਆਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸਾਲ ਲਈ ਇੱ ਕ ਏਜੰ ਸੀ ਕੋਲ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਦੂਜੀ ਏਜੰ ਸੀ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਲੇ ਸਮ�ਟ ਕੀਤੀ

ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦ ਤਕ ਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਨਾ ਿਕਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਜ� ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ।
●

ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਲੇ ਸਮ�ਟ� ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਵਾਧੂ ਸਾਲ ਤ� ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਿਪਛਲੇ 90 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕੋਈ

ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।
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ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਲੇ ਸਮ�ਟ ਤ� ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਾਿਤਆਂ ਨੂੰ ਨਾ-ਉਗਰਾਹੀ ਯੋਗ ਮੰ ਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਜੰ ਸੀ ਨਾ-

●

ਉਗਰਾਹੀ ਯੋਗ ਵਜ� ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਬਕਾਇਆ ਸੱ ਤ ਸਾਲ� ਲਈ, ਜ� ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਦਸ ਸਾਲ�

●

ਲਈ ਗਾਰੰ ਟਰ ਦੀ ਕ�ੈਿਡਟ ਿਹਸਟਰੀ ਿਵੱ ਚ ਰਹੇਗਾ।
ਿਸਹਤ-ਦੇਖ ਭਾਲ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਿਬਨ� ਮਰੀਜ਼
1. ਵੈਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸ�ਟਰ ਦੇ ਿਜਹੜੇ ਮਰੀਜ਼� ਕੋਲ ਿਸਹਤ-ਦੇਖਭਾਲ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਨਹ� ਹੈ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤ� ਛੁੱ ਟੀ ਿਮਲਣ ਦੇ
ਲਗਭਗ 5 ਿਦਨ� ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਿਵੱ ਤੀ ਿਵਕਲਪ� ਬਾਰੇ
ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੇਟਮ�ਟ �ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸਟਮਰ ਸਰਿਵਸ ਿਵਭਾਗ
ਲਈ ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਵੈਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸ�ਟਰ ਉਹਨ� ਮਰੀਜ਼� ਲਈ ਮੈਡੀਕੇਡ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹਨ� ਕੋਲ
ਿਸਹਤ-ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਹਨ� ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼� ਨੂੰ ਮੈਡੀਕੇਡ
ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਸਕ�ੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਢੁਕਵ� ਹੋਵੇ ਤ� ਉਹਨ� ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ
ਹੋਵੇਗੀ।
2. ਵੱ ਜ� ਖਰਿਚਆਂ ਤ� 30% ਛੋਟ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
3. ਵੈਲੀ 4 ਸਟੇਟਮ�ਟ ਨ�ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਜ� ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਿਧਰ ਨੂੰ ਦੇਣਯੋਗ ਬਾਕੀ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ
ਖਾਤੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ >$50.00 ਹੈ, ਤ� ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਿਧਰ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ� ਪਿਹਲੀ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਤ� ਲਗਭਗ 45 ਿਦਨ�
ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

4. ਜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਭੁਗਤਾਨ ਜ� ਭੁਗਤਾਨ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਤੈਅ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤ� ਇਹ ਦੱ ਸਿਦਆਂ ਉਗਰਾਹੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਵਾਲਾ
ਅੰ ਿਤਮ ਨ�ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਿਧਰ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤ� 10 ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਿਦਨ� ਅੰ ਦਰ ਜੇ
ਬਕਾਏ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜ� ਭੁਗਤਾਨ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਤ� ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਅਗਲੇ ਰੀਆਂ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀਆਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼� ਲਈ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਭੇਜਣ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ।
5. ਜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਖਾਤੇ ਨ� 120 ਿਦਨ ਖਾਤੇ ਦੇ
ਜੀਵਨਕਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰ ਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ� ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ
ਉਗਰਾਹੀ ਏਜੰ ਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
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ਿਸਹਤ-ਦੇਖ ਭਾਲ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼
1.ਵੈਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸ�ਟਰ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬੀਮਾ ਕੈਰੀਅਰ� ਨੂੰ ਿਬਲ ਭੇਜੇਗਾ। ਵੈਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸ�ਟਰ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਬਾਕੀ ਰਿਹੰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਉਸ ਸਮ� ਮੁਢਲੇ ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ
ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾ ਤ� ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗਾ ਜਦ� ਵੈਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸ�ਟਰ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾ ਦਰਿਮਆਨ
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼� ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਅਕਾ�ਟ ਲਈ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਭੁਗਤਾਨ(ਨ�) ਜ� ਐਡਜਸਟਮ�ਟ(ਟ�) ਲਈ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਦਾ ਸਾਰ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ।
2. ਵੈਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸ�ਟਰ ਇੰ ਸ਼ੋਰ�ਸ ਕੰ ਪਨੀ(ਆਂ) ਤ� �ਤਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਲਈ ਸਟੇਟਮ�ਟ
ਿਤਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਿਦਆਂ ਬੀਮਾ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਵੈਲੀ 4
ਸਟੇਟਮ�ਟ ਨ�ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਜ� ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਿਧਰ ਨੂੰ ਦੇਣਯੋਗ ਬਾਕੀ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਖਾਤੇ
ਦਾ ਬਕਾਇਆ >$50.00 ਹੈ, ਤ� ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਿਧਰ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਪਿਹਲੀ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਤ� ਲਗਭਗ 45 ਿਦਨ� ਬਾਅਦ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
3. ਜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਭੁਗਤਾਨ ਜ� ਭੁਗਤਾਨ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਤੈਅ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤ� ਇਹ ਦੱ ਸਿਦਆਂ ਉਗਰਾਹੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਵਾਲਾ ਅੰ ਿਤਮ
ਨ�ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਮਰੀਜ਼ ਜ� ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਿਧਰ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤ� 10 ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਿਦਨ� ਅੰ ਦਰ ਜੇ ਬਕਾਏ
ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜ� ਭੁਗਤਾਨ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਤ� ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਰੀਆਂ ਉਗਰਾਹੀ
ਦੀਆਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼� ਲਈ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਭੇਜਣ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ।

4. ਜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਜ� ਹੋਰ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਖਾਤੇ ਨ� 120 ਿਦਨ ਖਾਤੇ ਦੇ ਜੀਵਨਕਾਲ
ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰ ਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ� ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਵ
ੇ ਰ ਉਗਰਾਹੀ ਏਜੰ ਸੀ ਦੇ
ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਠ�ਕੇ 'ਤੇ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ।
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