
તમારી સ્વાસ્્યસભંાળ સેવાઓના પ્રદાતા તરીકે ઓવરલકે મેડિકલ સેન્ટર પસદં કરવા બદલ તમારો આભાર. 

તમે સેવાઓ માટે રજીસ્ટર થાઓ તે સમયથી તમારા પેશન્ટ એકાઉન્ટન  ંનનવારણ આવે તયા ંસ ધી 
અમારી સાથેનો તમારો અન ભવ શક્ય તેટલો સ ખદાયક રહ ેતેવ  ંઅમે ઇચ્છીએ છીએ. અમે જાણીએ છીએ 

કે સ્વાસ્્યસભંાળ સેવાઓ મેળવતી વખત ેઆનથિક મ શ્કેલીઓ આવી શકે છે અને અમે તમને મદદ કરવા 
માટે જે કાયયક્રમો આપીએ છીએ તે અંગ ેતમે જાણો તેવ  ંઅમે ઈચ્છીએ છીએ. અમારા કાયયક્રમો નવશે તમને 

હોઈ શકે તેવા કોઇપણ પ્રશ્નોનો જવાબ આપવા માટે અમ ેઆનથિક સલાહકારો રાખ્યા છે અન ેતેઓ તમારા 
માટે શ્રેષ્ઠ કાયયક્રમ માટે અરજી કરવામા ંતમને મદદ કરી શકે છે. 

 

તાકીદનીચકૂવણીના ડિસ્કાઉન્ટ કાયયક્રમો
આ કાયયક્રમ માત્ર તબીબી રીતે જરૂરી સેવાઓ માટે જ ઉપલબ્ધ છે જયા ંવીમા કવરેજ ન હોય.  આ 

કાયયક્રમ પણ એવા દદીઓન ેલાગ  પિે છે જેઓ તબીબી વીમા કાયયક્રમ હઠેળ લાયક છે, પરંત   તેમણે 

તેમના લાભોની મહત્તમ સીમાનો ઉપયોગ કયો હોવાથી તેમની પાસે વીમા કવરેજ નથી. પ્રથમ બબબલિંગ 

સ્ટેટમેન્ટની તારીખથી 30 ડદવસોની અંદર ઓવરલેક મેડિકલ સેન્ટર અને/અથવા ઓવરલેક મેડિકલ 

ક્લલનનલસન ેપરૂ ં બેલેન્સ ચકૂવીને ક લ ખાતાના ચાર્જમાથંી 30% ડિસ્કાઉન્ટ દદીન ેઆપવામા ંઆવે છે.  

કૃપા કરીન ે425.688.5655 પર આનથિક સલાહકારને કૉલ કરો અથવા ડિસ્કાઉન્ટ મેળવવાની વ્યવસ્થા 
કરવા માટે 425.688.5299 પર કૉલ કરો. 
 

નવસ્તાડરતચકૂવણીઆયોજનકાયયક્રમો
વ્યાજમ લત ચકૂવણીન  ંઆયોજન કરવા માટે અમે તમારી સાથે કામ કરતા ખ શી અન ભવીએ છીએ. 

વાસ્તનવક માનસક ચકૂવણી અને કરારનો સમયગાળો તમારા પિતર બેલેન્સ પર આધાડરત હશ.ે 

ચકૂવણીની બધા આયોજનો માટે જરૂરી છે કે તમે કરારના સમયપત્રક અને ઓવરલેકના આનથિક 

સલાહકારો દ્વારા સ્થાનપત રકમના આધારે માનસક ચકૂવણી કરો. ચકૂવણીના આયોજનો નવશેના પ્રશ્નો 
માટે કૃપા કરીને કૉલ કરો 425.688.5299. 

 

આનથિકસહાયતા કાયયક્રમ



વીમા કંપનીએ ચકૂવણી કયાય બાદ અથવા કોઇ વીમાના લાભો ન હોય તો તમારા દાવાના દદી 
જવાબદારી ભાગ સાથે આનથિક સહાયતા પરૂી પાિવા માટે આ કાયયક્રમ ઉપલબ્ધ છે. સેવાના સમયે 

તમારી નવનશષ્ટ આનથિક સ્સ્થનતના આધારે તમે તમારા ખાતા પર બાકી બેલેન્સના 65%થી 100% જેટલા 
ડિસ્કાઉન્ટ માટે લાયક સાબબત થઈ શકો છો. ડિસ્કાઉન્ટની રકમ તમારા બાકી બલેેન્સ સાથેના સબંધંમા ં
ફેિરલ ગરીબી માગયદનશિકાઓની ટકાવારી તરીકે તમારી આવક પર આધાર રાખ ેછે. આ કાયયક્રમ માટે 

અરજી કરવા, સેવાઓ પરૂી પાિયા બાદ અને/અથવા તમારી આનથિક જવાબદારીથી તમે પડરબચત થાઓ 

કે તરત તમારે આનથિક સહાયતા અરજીની નવનતંી કરવાની અન ેતેન ેપરૂી કરવાની જરૂર પિશ.ે અરજી 

માટે જરૂરી બનશ ેકે તમે તમારી આવક નવશે નવનશષ્ટ માડહતી પરૂી પાિો અને ઓવરલેક હૉસ્સ્પટલ 

ઍસોનસએશન અરજીની પ્રડક્રયા દરનમયાન સ્વાસ્્યસભંાળ સબંનંધત કે્રડિટની ચકાસણી (કે જેનાથી 
તમારા કે્રડિટ રેડટિંગ પર અસર ન પિે) કરવાનો અનધકાર સ રબિત રાખ ેછે. આ કાયયક્રમની વધ  
નવગતવાર સમજૂતી માટે અથવા અરજીની નવનતંી કરવા માટે કૃપા કરીને 425.688.5299 પર કૉલ કરો.

અને ત્રાડહત પિની જવાબદારીના કેસો દા ત ઑટો અથવા અન્ય અકસ્માત કવરેજ સડહત
ચકૂવણીના અન્ય તમામ નવકલ્પો મેળવ્યા બાદ જઆનથિક સહાયતા લાગ પિે છે

 


