
 

Obrigado por ter escolhido o Overlake Medical Center como o seu prestador de cuidados de 
saúde. Queremos que a sua experiência connosco seja o mais agradável possível, desde o 
momento que efectua o seu registo nos serviços até ao momento em que a conta do seu 
paciente é liquidada. Reconhecemos que as dificuldades financeiras podem acompanhar a 
recepção de serviços de cuidados de saúde e queremos que saina que oferecemos para o 
ajudar. Contamos com consultores financeiros que têm todo o gosto em responder a quaisquer 
questões que possa ter sobre os nossos programas e que o podem ajudar a candidatar-se ao 
melhor programa para si. 
 

Este programa está disponível apenas para serviços necessários do ponto de vista médico 
quando não exista cobertura de seguros.  Este programa é também aplicável a pacientes que 
sejam elegíveis, ao abrigo de um programa de seguro médico, mas que não tenham cobertura 
de seguro porque maximizaram os seus limites de benefícios. É concedido ao paciente um 
desconto de 30% no valor total de encargos no pagamento do saldo total ao Overlake Medical 
Center e/ou Overlake Medical Clinics no prazo de 30 dias a partir da data do primeiro extracto.  
Contacte um consultor financeiro através do número 425.688.5655 ou 425.688.5299 para as 
medidas necessárias para receber o desconto. 
 

Temos o prazer de colaborar consigo no sentido de estabelecer um plano de pagamento sem 
juros. O pagamento mensal efectivo e a extensão do contrato dependerá do seu saldo 
pendente. Todos os planos de pagamento requerem que efectue um pagamento mensal 
baseado na planificação e valor contratados estabelecidos pelos consultores financeiros da 
Overlake. Para questões relacionadas com planos de pagamento, contacte 425.688.5299. 
 

Este programa é disponibilizado para facultar assistência financeira com a porção de 
responsabilidade do paciente relativamente ao seu pedido após o pagamento do seguro, ou 
quando existem benefícios do seguro. Dependendo da sua situação financeira específica no 
momento do serviço, pode qualificar-se para um desconto de 65% a 100% no saldo devido na 
sua conta. O valor do desconto está condicionado ao seu rendimento como uma percentagem 
das Directrizes Federais de Pobreza em conjunto com o valor devido. Para se candidatar a este 
programa, é necessário solicitar e preencher uma CANDIDATURA DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 
após a prestação dos serviços e/ou assim que tem conhecimento da sua responsabilidade 
financeira. A candidatura requer que faculte informação específica sobre o seu rendimento e a 
Overlake Hospital Association reserva-se o direito de realizar uma verificação de crédito 



 

relacionada com os cuidados de saúde (que não tem repercussões na sua classificação de 
crédito) durante o processo de candidatura. Contacte o número 425.688.5299 para uma 
explicação mais detalhada sobre este programa ou para solicitar uma candidatura


