
Tack för att du har valt Overlake Medical Center som leverantör av dina hälsovårdstjänster. Vi 
vill att du ska trivas så mycket som möjligt med oss, från det att du registrerade dig hos oss till 
det att ditt patientkonto har avslutats. Vi vet att ekonomiska problem kan följa med i samband 
med hälsovårdstjänster men vi har olika program som är till för att hjälpa dig i sådana 
situationer. Vi har ekonomiska rådgivare hos oss som är mer än villiga att besvara de frågor du 
har om våra program. De kan även hjälpa dig med att ansöka om det program som är bäst för 
dig. 
 

Det här programmet är avsett för nödvändiga medicinska tjänster där det inte finns någon 
försäkring som täcker dem.  Det här programmet är också till för patienter som kan använda sig 
av ett program med medicinsk försäkring, men där försäkringen inte gäller längre eftersom den 
har använts fullt ut. Patienten får en rabatt på 30 % av det fulla beloppet genom att betala in 
hela summan till Overlake Medical Center och/eller Overlake Medical Clinics inom 30 dagar 
efter betalningsdatumet för den första räkningen.  Kontakta en ekonomisk rådgivare på telefon 
425.688.5655 eller ring 425.688.5299 för att erhålla rabatten. 
 

Vi vill gärna hjälpa dig med att etablera en räntefri avbetalningsplan. Det faktiska beloppet per 
månad och hur länge kontraktet ska gälla beror på hur stor din skuld är. Alla avbetalningsplaner 
kräver att du gör en månatlig inbetalning som är baserad på betalningsschemat i kontraktet 
som Overlakes ekonomiska rådgivare har tagit fram. Har du frågor kring avbetalningsplaner kan 
du ringa oss på 425.688.5299. 
 

Det här programmet är till för dig som behöver ekonomisk hjälp med patientansvarsdelen av 
ditt anspråk efter att inbetalningar som täcks av försäkringen har gjorts, eller om försäkringen 
inte täcker något av det. Beroende på din individuella ekonomiska situation när du behöver 
våra tjänster, så kan du få mellan 65–100 % rabatt på den summa du är skyldig. Storleken på 
rabatten beror på din inkomst beräknad som en procentsats av de federala 
fattigdomsriktlinjerna samt hur stor skulden är. För att ansöka om detta program ska du begära 
och besvara en FINANCIAL ASSISTANCE APPLICATION (ansökan om ekonomisk hjälp) efter det 
att tjänsterna har erhållits och/eller så fort som du vet hur din ekonomiska situation ser ut. I 
ansökan ska du ange upplysningar om din inkomst och Overlake Hospital Association 
förbehåller sig rätten att begära en hälsovårdsrelaterad kreditupplysning (den påverkar inte din 
kreditvärdighet) under ansökningsproceduren. Ring 425.688.5299 för en mer detaljerad 
förklaring av detta 



 


