
आ"चय% मे)डकल -बलह0 1व34ध तपा9को अ<धकार र सुर@ाह0 

जब तपा'ल ेआपतकाल,न हेरचाह पाउनु हु3छ वा स7जाल बा8हरको :दायक=वारा इन-नेटवकA  अCपताल वा एEबुलेटर, 
सिजAकल से3टरमा तपा'को उपचार गIर3छ, तपा' Kयाल3ेस LबMलङबाट सरुOPत हुनुहु3छ। यी अवCथामा, तपा'लाई 
तपा'को योजनाको सह-भुVतानी, सहबीमा र/वा कटौती भ3दा बढ, शु[क लगाइनु हँुदैन।  
 

"BयालेCस -बDलङ" के हो (कGहलेकाहHI "आ"चय% -बDलङ" पJन भJनCछ)? 

जब तपा' एक डाVटर वा अ3य CवाC_य सेवा :दायक कहा ँजानुहु3छ, तपा'ल ेकेह, ख[ती बा8हरको लागतहa bतनA 
पनc हुनसVछ, जCतै सहभुVतानी, सहबीमा वा कटौतीयोdय खचA। य8द तपा' :दायक कहाँ जानुहु3छ वा तपा'को 
CवाC_य योजनाको स7जालमा नभएको CवाC_य सेवा सुeवधामा जानुहु3छ भने तपा'को अbतIरVत लागतहa हुन 
सVछ वा सEपूणA Lबल bतनुAपनc हुन सVछ । 

“स7जाल बा8हर" भनेको सवेाहa :दान गनAको लाkग तपा'को CवाC_य योजनासँग सEझौतामा हCताPर नगनc 
:दायकहa र सुeवधाहa हो। स7जाल बा8हरका :दायकहaलाई तपा'को योजनाले bतनc रकम र सेवाको लाkग Mलइएको 
पूणA रकम बीचको Mभ3नताको लाkग तपा'लाई Lबल गनA अनुमbत 8दइ3छ। यसलाई "Kयाल3ेस LबMलङ" भbन3छ। यो 
रकम उह, सवेाको लाkग इन-नेटवकA  लागतहa भ3दा बढ, हुन सVछ र तपा'को योजनाको कटौतीयोdय खचA वा वाeषAक 
आउट-अफ-पकेट सीमामा गणना नहुन सVछ। 

"आoचयA LबMलङ" एक अ:pयाMशत Kयाले3स Lबल हो। यो तब हुन सVछ जब तपा' तपा'को हेरचाहमा को संलdन छ 
pयो bनय3rण गनA सVनुहु3न - जCतै जब तपा' एक आपpकाल,न अवCथामा वा तपा' एक इन-नेटवकA  सुeवधा मा 
sमण को समय ताMलका बनाउनुहु3छ तर स7जाल बा8हर :दायक=वारा अ:pयाMशत aपमा tयवहार गIर3छ। :uvया 
वा सेवाको आधारमा आoचयA मेwडकल Lबलहaले हजारx डलर खचA हुनसVछ। 

तपा9 यसका ला<ग BयालेCस -बDलङबाट सरुR@त हुनुहुCछ: 
 

आपतकालHन सेवाह3  

य8द तपा' आपतकाल,न kचuकpसा अवCथा मा हुनुहु3छ र स7जाल बा8हर :दायक वा सुeवधाबाट आपतकाल,न सेवाहa 
:ाyत गनुAहु3छ भने, उनीहaल ेतपा'लाई Lबल गनA सVने सबैभ3दा बढ, तपा'को योजनाको इन-स7जाल लागत-साझेदार, 
रकम (जCतै uक सहभुVतानी, सहबीमा वा कटौतीयोdय खचA) हो। यी आपतकाल,न सेवाहaको लाkग तपा'लाई Kयाले3स 
Lबल गनA सuकँदैन। तपा'ले Mल|खत सहमbत 8दनुभएन र यी पोCट-CटेLबलाइजेसन सेवाहaका लाkग स3तुMलत Lबल 
हुने आ}ना सुरPाहa pयाdनुभए सEम तपा' िCथर अवCथामा भएपbछ तपा'ले :ाyत गनA सVने सेवाहa यसमा 
समावेश छन।् 
 

एक इन-नेटवक%  अWपताल वा एXबुलेटरH सिज%कल केC[मा Jनि"चत सेवाह0 

जब तपा' एक इन-नेटवकA  अCपताल वा एEबुलेटर, सिजAकल के3�बाट सेवाहa :ाyत गनुAहु3छ, pयहाँ केह,  :दायकहa 
स7जाल बा8हर हुन सVछन।् यी अवCथाहaमा, ती :दायकहaले तपा'लाई Lबल गनA सVने सबैभ3दा बढ, तपा'को 
योजनाको इन-नेटवकA  लागत-साझेदार, रकम हो। यो आपतकाल,न औषkध, एनेCथेMसया, रोगeवÅान, रेwडयोलोजी, 
:योगशाला, नवजातeवÅान, सहायक सजAन, अCपतालमा kचuकpसक वा सघन सेवाहaमा लागू हु3छ। यी :दायकहaल े
तपा'लाई Lबल Kयाल3ेस गनA सVदैनन ्र Kयाल3ेस Lबल नहोस ्भनी तपा'को सरुPाहa pयाdन भ3न सVने छैनन।् 
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य"द तपा( यी इन-नेटवक1  सु4वधाह7मा अ:य ;कारका सेवाह7 ;ा=त गनु1हु:छ भने, तपा(ले CलDखत सहमFत न"दँदा 
र तपा(को सुरIाह7 नJयागेसKम सLजाल बा"हर ;दायकह7ले तपा(को Oबल Pयाले:स गन1 सQदैनन।् 
 

तपा$ले (याल*ेस ,ब.लङबाट आ2नो सुर7ाह9 :या;न आव=यक पद@न। तपा$लाई सCजालको बाEहर हेरचाह GाHत गनJ 
पKन आव=यक छैन। तपा$ तपा$को योजनाको सCजालमा एक Gदायक वा सुPवधा छनोट गनJ सRनुहु*छ। 

.म.शगन राTयमा पKन अचVमको ,ब.लङलाई रोRने कानुनह9 छन।् 

गैर-सहभागी ;दायकले उपलPध गराइने VवाVWय सेवाह7को लागतको राXो-4वYवासको अनुमान उपलPध गराउनुपछ1। 
राXो 4वYवासको अनुमानले अ;JयाCशत प[रिVथFतह7लाई _यानमा रा`दैन, जसले ;दान ग[रएको VवाVWय सेवाको 
लागतलाई असर गन1 सQछ। 

तपा(सँग तपा(को VवाVWय लाभ योजनामा भाग Cलने ;दायकbवारा VवाVWय सेवा सेवाह7 ;ा=त गन1 अनुरोध गनc 
अdधकार पFन छ र ती सेवाह7 कम लागतमा उपलPध गराउने eयवVथा गन1 र इन-नेटवक1  ;दायकह7को जानकारf 
;ा=त गन1 तपा(को Qया[रयरलाई सKपक1  गन1 सQनुहु:छ, जसल ेतपा(लाई आवYयक पनc VवाVWय सेवाह7 ;दान गन1 
सQछ। 

जब (याले*स ,ब.लङलाई अनुमKत छैन, तपा$सँग यी सुर7ाह9 पKन छन:् 

तपा( लागतको आhनो अंशको भुQतानी गन1का लाdग माj िजKमेवार हुनुहु:छ (जVतै ;दायक वा सु4वधा सLजालमा 
भएको खlडमा तपा(ले भुQतानी गनु1हुने सह-भुQतानी, सहबीमा र कटौतीयोoय खच1)। तपा(को VवाVWय योजनाले 
सLजाल बा"हरका ;दायकह7 र सु4वधाह7लाई सीधै अFत[रQत लागत Fतनcछ। 

सामा*यतया, तपा$को \वा\]य योजना KनVन हुनुपछJ : 

• सेवाह7को लाdग अdrम VवीकृFत Cलन आवYयक नभई आपतकालfन सेवाह7 कभर गनc ("पूव1 ;ाdधकरण" 
पFन भFन:छ)। 

• सLजाल बा"हर ;दायकह7bवारा आपतकालfन सेवाह7 कभर गनc। 
• तपा(ल े ;दायक वा सु4वधा (लागत-साझेदारf) लाई के Fतनु1 पछ1लाई सLजाल ;दायक वा सु4वधालाई के 

Fत[रनेछ Jयसमा आधा[रत गनc र Jयो रकम तपा(को फाइदाह7को eया`यामा देखाउने। 
• तपा(ल ेआकिVमक सेवाह7 वा सLजाल बा"हरका सेवाह7का लाdग भुQतानी गनc कुनै पFन रकमलाई तपा(को 

इन-नेटवक1  कटौतीयोoय खच1 र आउट-अफ-पकेट सीमामा गणना गनc। 
•  

यEद तपा$ सो^नुहु*छ _क तपा$लाई गलत 9पमा ,बल गराईएको छ: 

• मेरf yz बेड [र{याOबCलटेसन अVपताललाई ६१६.८४०.८००० मा सKपक1  गनु1होस।् 
• आYचय1 OबCलङ सKब:धी जानकारf र गुनासोह7को लाdग संघीय फोन नKबर ८००.९८५.३०५९ हो। 
• संघीय कानून अ:तग1त आhनो अdधकार बारे थप जानकारfको लाdग cms.gov/nosurprises/consumers  

मा जानुहोस।् 
• य"द तपा(लाई CमCशगन राîयको कानून अ:तग1त आhनो अdधकारको बारेमा dच:ता छ भने 833.ASK.DIFS 

(८३३.२७५.३४३७) मा सKपक1  गनु1होस।् 

 


