જાહેરાત નોડિસ

આશ્ચર્ડજનક બિબલિંગ સામે
આશ્ચર્ડજનક તિીિી બિલ સામે તમારા અધિકારો અને સરુ ક્ષા
જ્ર્ારે તમને કિોકિીની સંભાળ મળે છે અથવા નેિવકડ ની િહારના પ્રદાતા દ્વારા ઇન-નેિવકડ હોસ્પિિલ અથવા એમ્બ્યુલેિરી સર્જિકલ સેન્િરમાં
સારવાર કરવામાં આવે છે , ત્ર્ારે તમે િેલેન્સ બિબલિંગથી સુરબક્ષત છો. આ ડકપસાઓમાં, તમારી િાસેથી તમારી ર્ોજનાની સહ-ચુકવણીઓ,
ધસક્કા વીમા અને/અથવા કિાતિાત્ર કરતાં વધુ શુલ્ક લેવામાં આવવો જોઈએ નહીં.

"િેલેન્સ બિબલિંગ" (કે િલીક વાર "સરપ્રાઇઝ બિબલિંગ" તરીકે ઓળખાર્ છે ) શું છે ?
જ્યારે તમે ડૉક્ટર અથવા અન્ય આરોગ્ય સુંભાળ પ્રદાતાને જઓ છો, ત્યારે તમે ચોક્કસ ઋણી હોઈ શકો છો ખિસ્સા બહાર િચચ, જેમ કે સહચકવણી, સહ વીમો
અથવા કપાતપાત્ર. જો તમે કોઈ પ્રદાતાને જોશો અથવા તમારા સ્વાસ્્ય યોજનાના નેટવકચ માું ન હોય તેવી આરોગ્ય સુંભાળ સવવધાની મલાકાત લો તો તમારે
વધારાના િચાચઓ અથવા સમગ્ર ખબલ ચ ૂકવવ ું પડી શકે છે .

"આઉટ-ઓફ-નેટવકચ " એટલે પ્રદાતાઓ અને સવવધાઓ કે જેમણે સેવાઓ પ્રદાન કરવા માટે તમારા સ્વાસ્્ય યોજના સાથે કરાર પર હસ્તાક્ષર કયાચ નથી. તમારી

યોજના શ ું ચ ૂકવે છે અને સેવા માટે લેવામાું આવતી સુંપ ૂણચ રકમ વચ્ચેના તફાવત માટે નેટવકચ ની બહારના પ્રદાતાઓને તમને ખબલ આપવાની મુંજૂરી આપવામાું
ુ ન બિબલિંગ" આ રકમ સમાન સેવા માટે ઇન-નેટવકચ િચચ કરતા વધ હોવાની સુંભાવના છે અને તમારી યોજનાની કપાત
આવી શકે છે . આને કહેવાય છે "સંતલ
અથવા વાવષિક ખિસ્સા બહારની મયાચદા તરફ ગણી ન શકે .
"સરપ્રાઇઝ ખબખલિંગ" એ અણધારી બેલન્ે સ ખબલ છે . આ ત્યારે થઈ શકે છે જ્યારે તમે તમારી સુંભાળમાું કોણ સામેલ છે તે વનયુંવત્રત કરી શકતા નથી - જેમ કે
જ્યારે તમારી પાસે કટોકટી હોય અથવા જ્યારે તમે ઇન-નેટવકચ સવવધામાું મલાકાત ન ું આયોજન કરો છો પરું ત નેટવકચ ની બહાર પ્રદાતા દ્વારા અણધારી રીતે
સારવાર કરવામાું આવે છે . આશ્ચયચજનક તબીબી બીલ પ્રક્રિયા અથવા સેવાના આધારે હજારો ડોલરનો િચચ કરી શકે છે .
તમે િેલેન્સ બિબલિંગથી સુરબક્ષત છો:
કિોકિી સેવાઓ
જો તમારી પાસે ઇમરજન્સી તબીબી સ્સ્થવત હોય અને નેટવકચ ની બહાર ના પ્રદાતા અથવા સવવધા પાસેથી કટોકટીની સેવાઓ મેળવો, તો તેઓ સૌથી વધ ખબલ
તમને ખબલ કરી શકે છે તે તમારી યોજનાની ઇન-નેટવકચ િચચ-વહેંચણી રકમ છે (જેમ કે કોપેમન્ે ્સ, સહવીમા અને કપાત). તમે કરી શકતા નથી આ કટોકટીની

સેવાઓ માટે બેલન્ે સ ખબલ ચ ૂકવી શકાત ું નથી. આમાું એવી સેવાઓનો સમાવેશ થાય છે જે તમે સ્સ્થર સ્સ્થવતમાું હોવ તે પછી તમે મેળવી શકો છો, વસવાય કે તમે
લેખિત સુંમવત ન આપો અને આ પોસ્ટ-સ્ટે ખબલાઇઝેશન સેવાઓ માટે સુંતખલત ખબલ ન આપવા માટે તમારી સરક્ષા છોડી દો.
ઇન-નેિવકડ હોસ્પિિલ અથવા એમ્બ્યુલેિરી સર્જિકલ સેન્િરમાં અમુક સેવાઓ
જ્યારે તમે ઇન-નેટવકચ હોસ્સ્પટલ અથવા એમ્બ્યલેટરી સર્જિકલ સેન્ટરમાુંથી સેવાઓ મેળવો છો, ત્યારે અમક પ્રદાતાઓ નેટવકચ ની બહાર હોઈ શકે છે . આ
ક્રકસ્સાઓમાું, તે પ્રદાતાઓ સૌથી વધ તમને ખબલ કરી શકે છે તે તમારી યોજનાની ઇન-નેટવકચ િચચ-વહેંચણી રકમ છે . આ કટોકટીની દવા, એનેસ્થેવસયા,

પેથોલોજી, રે ક્રડયોલોજી, પ્રયોગશાળા, વનયોનેટોલોજી, સહાયક સિન, હોસ્સ્પટખલસ્ટ અથવા ઇન્ટે સ્ન્સવવસ્ટ સેવાઓને લાગ પડે છે . આ પ્રદાતાઓ તમને િેલેન્સ
ખબલ કરી શકતા નથી અને નહીં 2 તમને બેલન્ે સ ખબલ ન કરવા માટે તમારા રક્ષણો છોડી દે વા ન ું કહે છે .
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જો તમને આ ઇન-નેટવકચ સવવધાઓ પર અન્ય પ્રકારની સેવાઓ મળે છે , તો નેટવકચ ની બહારના પ્રદાતાઓ કરી શકતા નથી જ્યાું સધી તમે લેખિત સુંમવત ન
આપો અને તમારી સરક્ષાનો ત્યાગ કરો ત્યાું સધી તમને બેલન્ે સ ખબલ આપો.

તમારે ક્યારે ર્ િેલેન્સ બિબલિંગમાંથી તમારી સુરક્ષા છોિી દે વાની જરૂર નથી. તમારે નેિવકડ ની િહારની સંભાળ લેવાની િણ જરૂર નથી. તમે
તમારા પ્લાનના નેિવકડ માં પ્રદાતા અથવા સુધવિા િસંદ કરી શકો છો.

જ્ર્ારે િેલેન્સ બિબલિંગની મંજૂરી નથી, ત્ર્ારે તમારી િાસે આ સુરક્ષા િણ છે :

•

તમે તમારા ક્રહસ્સાની ક્રકિંમત ચ ૂકવવા માટે જ જવાબદાર છો (જેમ કે કો-પેમન્ે ્સ, કોઇન્સ્યરન્સ અને કપાતપાત્ર કે જો તમે પ્રદાતા અથવા સવવધા ઇનનેટવકચ હોય તો તમે ચ ૂકવશો). તમારી આરોગ્ય યોજના નેટવકચ બહારના પ્રદાતાઓ અને સવવધાઓને સીધા કોઈપણ વધારાનો િચચ ચ ૂકવશે.

•

સામાન્ય રીતે, તમારી આરોગ્ય યોજના આવશ્યક છે :

o

તમારે સેવાઓ માટે અગાઉથી મુંજૂરી મેળવવાની જરૂર વગર કટોકટીની સેવાઓને આવરી લે છે (જેને "પ ૂવચ અવધકૃતતા" તરીકે પણ ઓળિવામાું
આવે છે ).

o

આઉટ-ઓફ-નેટવકચ પ્રદાતાઓ દ્વારા કટોકટીની સેવાઓને આવરી લે છે .

o

તમે ઇન-નેટવકચ પ્રદાતા અથવા સવવધાને શ ું ચ ૂકવશે તેના આધારે તમે પ્રદાતા અથવા સવવધા (ક્રકિંમત-શેક્રરિંગ) પર શ ું લેવ ું છે અને તે રકમ તમારા
લાભોના સ્પષ્ટીકરણમાું દશાચવો.

o

તમે કટોકટીની સેવાઓ અથવા નેટવકચ ની બહારની સેવાઓ માટે ચ ૂકવણી કરો છો તે કોઈપણ રકમને તમારી ઇન-નેટવકચ કપાતપાત્ર અને
ખિસ્સામાુંથી બહારની મયાચદામાું ગણો.

જો તમને લાગે કે તમને ખોિી રીતે બિલ આિવામાં આવયું છે ,

માક્રહતી અને ફક્રરયાદો માટે ફેડરલ ફોન નુંબર છે : 1-800-985-3059
મલાકાત www.cms.gov/nosurprises/consumers ફેડરલ કાયદા હેઠળ તમારા અવધકારો વવશે વધ માક્રહતી માટે .

માક્રહતી અને ફક્રરયાદો માટે GHA (જ્યોર્જિયા હોસ્સ્પટલ એસોવસએશન) છે : 1-800-985-3059
જ્યોર્જિયા હાઉસ ખબલ 888 હેઠળ તમારા અવધકારો વવશે વધ માક્રહતી માટે https://www.gha.org/Advocacy/Health-Care-Finance ની મલાકાત લો.
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