સર#ાઇઝ તબીબી iબલો સામે તમારા અiધકારો અને 4ુર6ા
!યારે તમને આપાતકાલીન સંભાળ મળે છે અથવા આઉટ-ઓફ-નેટવક: ;દાતા =ારા ઈન-નેટવક: ની હોiBપટલ અથવા એDEFુલેટરH
સiજKકલ સેLટરમાં તમારH સારવાર કરવામાં આવે છે , Mયારે તમે બેલેLસ iબiલKગથી RુરiTત છો. આ iકBસાઓમાં, તમારH પાસેથી
તમારH યોજનાની સહ-Vુકવણીઓ, સહ-વીમા અને/અથવા કપાતપાX રકમ કરતાં વYુ Zુ[ક લેવામાં આવવો જોઈએ નહ\.

"બેલે7સ iબiલ9ગ" (જે <ારે ક "સર#ાઇઝ iબiલ9ગ" તર=કે ઓળખાય છે તે) Cું છે ?
!યારે તમે કોઈ ડૉ_ટર અથવા અLય BવાB`ય સંભાળ ;દાતા પાસે aઓ છો, Mયારે બની શકે કે તમને અcુક iનieત ખચા:ઓ
Vૂકવવા પડે , જે મ કે સહ-Vુકવણી, સહ-વીમો અથવા કપાતપાX રકમ. જો તમે કોઈ એવા ;દાતા પાસે aઓ અથવા એવી BવાB`ય
સંભાળ Rુiવધા પર aઓ જે તમારા BવાB`ય યોજનાના નેટવક: માં ન હોય તો તમારે વધારાના ખચા:ઓ અથવા સમj iબલ Vૂકવkું
પડH શકે છે .
"આઉટ-ઓફ-નેટવક: " એટલે એ ;દાતાઓ અને Rુiવધાઓ જે મણે સેવાઓ ;દાન કરવા માટે તમારા BવાB`ય યોજના સાથે કરાર

પર હBતાTર કયા: નથી. આઉટ-ઓફ-નેટવક: ;દાતાઓને તમારH યોજના =ારા Vૂકવવામાં આવતી રકમ અને કોઈ સેવા માટે

વRૂલવામાં આવતી સંlૂણ: રકમ વmચેના તફાવત માટે તમને iબલ આપવાની મંજૂરH આપવામાં આવી શકે છે . આને "બેલેLસ iબiલKગ"

કહે વામાં આવે છે . આ રકમ એ જ સેવા માટે ના ઇન-નેટવક: ખચ: કરતાં વYુ હોવાની સંભાવના છે અને બની શકે કે તેને તમારH

યોજનાની કપાતપાX રકમ અથવા વાiષKક આઉટ-ઓફ-પોકે ટ મયા:દામાં ગણવામાં આવે નહ\.

"સર;ાઇઝ iબiલKગ" એ અણધાFુr બેલેLસ iબલ છે . આ Mયારે થઈ શકે છે !યારે તમે એ iનયંiXત કરH શકતા નથી કે તમારH

સંભાળમાં કોણ સામેલ છે - જે મ કે !યારે તમે કોઈ આપાતકાલીન iBથiતમાં હોવ અથવા !યારે તમે ઇન-નેટવક: Rુiવધા પર

cુલાકાતનો સમય નsH કરો છો પરં tુ અણધારH રHતે આઉટ-ઓફ-નેટવક: ;દાતા =ારા સારવાર કરવામાં આવે છે . ;iuયા અથવા
સેવાના આધારે સર;ાઇઝ તબીબી iબલની iકKમત હaરો ડોલરની થઈ શકે છે .
તમે નીચે જણાવેલી બાબતો માટે બેલે7સ iબiલ9ગથી 4ુરi6ત છો:
આપાતકાલીન સેવાઓ

જો તમે કોઈ આપાતકાલીન તબીબી iBથiતમાં છો અને તમે આઉટ-ઓફ-નેટવક: ;દાતા અથવા Rુiવધા પાસેથી આપાતકાલીન

સેવાઓ મેળવો છો, તો તેઓ તમને વYુમાં વYુ તમારH યોજનાની ઇન-નેટવક: ખચ:-વહe ચણી રકમxું (જે મ કે સહ-Vુકવણીઓ, સહ-

વીમા અને કપાતપાX રકમxું) iબલ આપી શકે છે . આ આપાતકાલીન સેવાઓ માટે તમને બેલેLસ iબલ આપી શકાય નહ\. આમાં

એવી સેવાઓનો સમાવેશ થાય છે જે તમે iBથર iBથiતમાં હોવ તે પછH મળH શકે છે , !યાંRુધી તમે iલiખત સંમiત ના આપો અને
iBથર iBથiતમાં આzયા પછH આ સેવાઓ માટે બેલેLસ iબલ ન આપવા માટે તમારH RુરTા છોડH ના દો.

ઇન-નેટવકL હોiOપટલ અથવા એQRSુલેટર= સiજ9કલ સે7ટરમાં અUુક સેવાઓ

!યારે તમે ઇન-નેટવક: હોiBપટલ અથવા એDEFુલેટરH સiજKકલ સેLટરમાંથી સેવાઓ મેળવો છો, Mયારે Mયાં અcુક ;દાતાઓ આઉટઓફ-નેટવક: ના હોઈ શકે છે . આવા iકBસાઓમાં, તે ;દાતાઓ વYુમાં વYુ તમને જે iબલ આપી શકે છે તે છે તમારH યોજનાની ઇનનેટવક: ખચ:-વહe ચણી રકમ. આ ઇમરજLસી દવા, એનેBથેiસયા, પેથોલો{, રે iડયોલો{, લેબોરે ટરH, iનયોનેટોલો{, સહાયક સજ: ન,
હોiBપટiલBટ અથવા ઇLટે iLસiવBટ સેવાઓને લા}ુ પડે છે . આ ;દાતાઓ તમને બેલેLસ iબલ ન આપી શકે અને બેલેLસ iબલ ન

કરવા માટે તમારH RુરTા છોડH દે વા માટે તમને ન કહH શકે .
જો તમે આ ઇન-નેટવક: Rુiવધાઓ પર અLય ;કારની સેવાઓ મેળવો છો, તો આઉટ-ઓફ-નેટવક: ;દાતાઓ તમને iબલ બેલેLસ
કરH શકશે નહ\, !યાંRુધી તમે iલiખત સંમiત ન આપો અને તમારH RુરTા ન છોડH દો.

તમારે &ારે ય બેલે*સ iબiલ.ગમાંથી તમાર3 4ુર6ાને છોડવાની જ=ર નથી. તમારે આઉટ-ઓફ-નેટવકD સંભાળ લેવાની પણ જ=ર
નથી. તમે તમાર3 યોજનાના નેટવકD માં Iદાતા અથવા 4ુiવધા પસંદ કર3 શકો છો.
iમiશગન રાPયમાં પણ એવા કાયદા છે જે સરIાઈઝ iબiલ.ગને રોકે છે .

iબન-સહભાગી *દાતાએ *દાન કરવામાં આવતી 4વા45ય સંભાળ સેવાઓના ખચ<નો સ>ાવના-અ@ુમાન આપવો આવCયક છે .

સ>ાવના-અ@ુમાન અણધાયા< સંજોગોને Hયાનમાં લેતો નથી, જે *દાન કરવામાં આવતી 4વા45ય સંભાળ સેવાઓના ખચ< પર અસર
કરK શકે છે .

તમને એ iવનંતી કરવાનો પણ અiધકાર છે કે 4વા45ય સંભાળ સેવાઓ તમારા 4વા45ય લાભ યોજના સાથે ભાગ લેનાર *દાતા Nારા

આપવામાં આવે તથા તે સેવાઓ ઓછK iકPમતે QૂરK પાડવામાં આવે તેવી Tયવ4થા કરવા અને તમને આવCયક 4વા45ય સંભાળ
સેવાઓ આપી શકે એવા ઇન-નેટવક< *દાતાઓ iવશે માiહતી મેળવવા માટે તમે તમારા વાહકનો સંપક< કરK શકો છો.

Pયારે બેલે*સ iબiલ.ગની મંજૂર3 ન હોય, Vયારે તમાર3 પાસે આ 4ુર6ાઓ પણ છે :
તમે માX તમારા iહ4સાની iકPમત Yૂકવવા માટે જવાબદાર છો (જે મ કે સહ-Yુકવણીઓ, સહ-વીમા અને કપાતપાX રકમ જે તમે
Yૂકવશો જો *દાતા અથવા Zુiવધા ઇન-નેટવક< હોય તો). તમારK 4વા45ય યોજના કોઈપણ વધારાના ખચ< આઉટ-ઓફ-નેટવક<
*દાતાઓ અને Zુiવધાઓને સીધા જ Yૂકવશે.

સામા*ય ર3તે, તમાર3 WવાWXય યોજનામાં આ હોYું આવZયક છે :
• સેવાઓ માટે તમારે અગાઉથી મંજૂરK મેળવવાની જ^ર વગર આપાતકાલીન સેવાઓને આવરK લે_ું આવCયક છે (જે ને
•
•
•

"Qૂવ< અiધકૃ તતા" તરKકે પણ ઓળખવામાં આવે છે ).

આઉટ-ઓફ-નેટવક< *દાતાઓ Nારા આપાતકાલીન સેવાઓને આવરK લે_ું આવCયક છે .

તે ઇન-નેટવક< *દાતા અથવા Zુiવધાને aું Yૂકવશે તેના પર તમે *દાતા અથવા Zુiવધા (iકPમત-વહe ચણી)@ું aું લેcં ધરાવો
છો તેના પર તે આધાiરત હોવો જોઈએ અને તેણે લાભોના તમારા 4પeKકરણમાં એ રકમ દશા<વવી જોઈએ.

તમારK ઇન-નેટવક< કપાતપાX રકમ અને આઉટ ઓફ પોકે ટ મયા<દામાં આપાતકાલીન સેવાઓ અથવા આઉટ-ઓફ-નેટવક<

સેવાઓ માટે તમે Yૂકવણી કરો છો તે કોઈપણ રકમની ગણતરK કરવી આવCયક છે .
જો તમને લાગે કે તમને ખોટ3 ર3તે iબલ આપવામાં આ\]ું છે :
• મેરK fK બેડ iરહે iબiલટે શન હોi4પટલનો ૬૧૬.૮૪૦.૮૦૦૦ પર સંપક< કરો.
•

•
•

સર*ાઈઝ iબiલPગ સંબંiધત માiહતી અને ફiરયાદો માટે નો ફે ડરલ ફોન નંબર ૮૦૦.૯૮૫.૩૦૫૯ છે .

ફે ડરલ કાયદા હે ઠળ તમારા અiધકારો iવશે વtુ માiહતી માટે cms.gov/nosurprises/consumers ની uુલાકાત લો.

જો તમને iમiશગન રાvયના કાયદા હે ઠળ તમારા અiધકારો iવશે iચPતા હોય તો ૮૩૩.ASK.DIFS (૮૩૩.૨૭૫.૩૪૩૭) નો

સંપક< કરો.
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