
Sağlık hizmetleri sağlayıcınız olarak Overlake Sağlık Merkezini seçtiğiniz için teşekkür ederiz. 
Hizmetlere kaydınızı yaptırdığınız andan hastanızın hesabının kapatılmasına kadar bizde 
yaşadıklarınızın olabildiğince tatmin edici olmasını arzu ederiz. Sağlık hizmetlerinin alınmasıyla 
birlikte gelen mali zorlukları bilmekteyiz ve size yardımcı olması için programlar teklif ettiğimizi 
bilmenizi isteriz. Programlarımız hakkında olabilecek sorularınızı memnuniyetle yanıtlayacak ve 
sizin için en iyi programı uygulamanızda size yardım edecek danışmanlar çalıştırmaktayız. 
 

Bu program sadece sigorta teminatı olmayan tıbbi açıdan gerekli hizmetler için geçerlidir. Bu 
program bir tıbbi sigorta programı altında hak sahibi olan, ancak tazminat yararlanma 
sınırlarının en üst düzeyine ulaştığı için sigorta teminatı olmayan hastalar için de geçerlidir. İlk 
faturalama belgesinin tarihinden sonraki 30 gün içinde Overlake Sağlık Merkezine ve/veya 
Overlake Sağlık Kliniklerine tüm bakiyenin ödenmesiyle hastaya toplam hesap 
ücretlendirmesinden %30 indirim verilmektedir. İskonto almak üzere hazırlık yapmak için lütfen 
425.688.5655 no.lu telefondan bir mali danışmanla temasa geçin veya 425.688.5299 numaraya 
telefon edin. 
 

Faizsiz bir ödeme planı oluşturmak için sizinle çalışmaktan memnun oluruz. Aylık fiili ödeme ve 
sözleşmenin uzunluğu ödenmemiş bakiyenize bağlı olacaktır. Tüm ödeme planları anlaşmaya 
varılmış çizelgeye ve Overlake'in mali danışmanı tarafından tespit edilen miktara bağlı olarak 
aylık bir ödeme yapmanızı gerektirir. Ödeme planları konusunda sorular için lütfen 
425.688.5299 numaraya telefon edin. 
 

Bu program sigorta ödeme yaptıktan sonra, veya sigortadan sağlanan menfaatler olmadığında 
sizin tazminat talebinizin hasta sorumluluk kısmıyla ilgili mali yardım sağlamak üzere 
kullanılmaktadır. Hizmet tarihindeki belirli mali durumunuza bağlı olarak, hesabınızda ödenmesi 
gereken bakiyeden %65 ila %100'lük bir iskontoya hak kazanabilirsiniz. İskontonun miktarı 
ödenmesi gereken bakiyenizle bağlantılı ve Federal Yoksulluk Esaslarının bir yüzdesi olarak 
gelirinize bağlıdır. Bu programa başvurmak için, hizmetler verildikten sonra ve/veya mali 
sorumluluğunuzu öğrenir öğrenmez bir MALİ ASİSTAN BAŞVURUSU istemeniz ve doldurmanız 
gerekecektir. Başvuru geliriniz hakkında belirli bilgileri vermenizi gerektirecektir ve Overlake 
Hastahanesi Birliği başvuru süreci boyunca sağlık hizmetiyle ilgili bir kredi kontrolü (ki kredi 
derecelendirmenizi etkilemez) yapma hakkını saklı tutar. Bu programla ilgili daha ayrıntılı 
açıklama, veya bir başvuru talebinde bulunmak için lütfen 425.688.5299 numaraya telefon edin.



 


