Pénzügyi támogatás Providence:
Összhangban a küldetésünk és alapvető értékeit, Providence törődik az emberek, és egészségügyi
szükségleteinek, függetlenül attól, hogy képesek fizetni. Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy betegeink
bármilyen pénzügyi kérdésekről, beleértve találni a módját, hogy az orvosi ellátás olcsóbb. Providenceâ
€ ™ s kórházak nyújtson pénzügyi támogatást az arra jogosult betegek, akik nem rendelkeznek a
pénzügyi képes fizetni a kórházi számlákat. Ha gondjai vannak fizet egy részét vagy egészét az
egészségügyi, javasoljuk, hogy beszéljen a Providence pénzügyi tanácsadóhoz vagy valaki a mi irodájából
arról, hogyan tudunk segíteni.
Mit térít a biztosító? Vészhelyzetben és az orvosilag szükséges szolgáltatásokat Providence kórházak
nyújtunk pénzügyi támogatást az arra jogosult betegek egy mozgó díjtáblázatot alapján, a
kedvezmények kezdve 75-100% alapuló fizetőképessége. Pénzügyi támogatást az egyéb szolgáltatások
vagy a mi nem kórházi létesítményeket szabályozza a politika az Providence szervezet, amely az ellátást.
Hogyan kell alkalmazni? Bármely beteg kérheti, hogy pénzügyi támogatást kapjon. A pénzügyi
segítséget kérő betegnek a kérelemben meghatározott alátámasztó dokumentációt kell benyújtania,
kivéve, ha a Providence másként rendelkezik. A jelentkezési lap beszerezhető online, telefonon, vagy az
alábbi honlapon.
Egyéb segítséget:
Lefedettség segítséget: Ha Ön egészségbiztosítás nélkül, akkor jogosult lehet más kormányzati és
közösségi programok. Mi segít felfedezni, hogy ezek a programok (beleértve a Medicaid és a Veterans
Affairs juttatások) segítségével fedezi az orvosi számlák. Mi is segít alkalmazni ezeket a programokat.
Nem biztosított kedvezmény: Providence kínál kedvezményt a betegek, akik nem rendelkeznek
egészségügyi biztosítással. Kérjük, vegye fel velünk a mi kedvezményes program.
Fizetési tervek: Miután a biztosító társaság feldolgozza a számlát, a többletet a fizetendő összeg az Ön
által köszönhető harminc napon belül. Az egyensúly lehet fizetni bármelyik az alábbi módokon:
automatikus hitelkártyás fizetési terv, készpénz, üdülési csekk, az online számlát fizetni, vagy
hitelkártyával. Ha kell egy fizetési tervet, kérjük, hívja a számot a számlázási nyilatkozatot tegyenek
intézkedéseket.
Sürgősségi ellátás: Providence kórházak dedikált sürgősségi osztályok ellátását sürgősségi orvosi
körülmények között (meghatározott sürgősségi orvosi kezelést és Munkaügyi törvény)
megkülönböztetés nélkül megfelel az elérhető lehetőségeket, tekintet nélkül arra, hogy egy betegnek a
fizetőképessége vagy jogosult A pénzügyi támogatás.
Kapcsolat A pénzügyi segítségnyújtásra Súgó és Alkalmazások
További információ a szerzés segítséget a Providence orvosi számláit, hívjon, vagy látogasson el a
pénzügyi tanácsadó vagy számlázási irodai a helyi Providence létesítmény. Adhatunk bármely formája
van szüksége, és segítségével folyamodhat segítségért. A betegek számára kifejezetten kérjen anyagi
segítséget mielőtt egészségügyi ellátásban részesülne, ha lehetséges. Betegek is alkalmazni bármikor
kezelés alatt és egy ideig kézhezvételét követő kezdeti számlát.
Ha kérdése van, vagy szeretne kapni a pénzügyi támogatás pályázati űrlapot, kérjük, forduljon az alábbi:
•
•

Telefonon: 1-866-747-24 55
A honlapunkon: www.providence.org

