
 

 

Медичний Центр Overlake ПРОГРАМА ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ  

Дякуємо Вам за вибір Overlake Medical Center в якості постачальника медичних послуг. Ми хочемо, щоб 
досвід з нами  у вас був якомога приємним  з моменту реєстрації на послуги та до моменту, коли рахунок 
повністю виплачено та закрито. Ми визнаємо, що отримання медичних послуг можуть супроводжуватись  
фінансовими труднощами, та хочемо, щоб ви знали, що ми пропонуємо програми, щоб допомогти вам. Ми 
наймаємо на роботу  фінансових консультантів, які з задоволенням дадуть відповідь на будь-які питання, які 
у вас можуть з’явитись, коли ви дізнаєтесь про наші програми і вони зможуть допомогти вам подати заяву 
на програму , яка для вас підходить найкраще. 
ПРОГРАМА ЗНИЖОК ПРИ НЕГАЙНИХ ПЛАТЕЖАХ Пацієнти мають право на цю програму тільки у тому 
випадку, коли не мають страхового полісу (це відноситься також до пацієнтів, які  мають право на медичне 
страхування, але не мали страхового полісу на час отримання медичних послуг тому, що вони вже 
використали весь максимальний ліміт своїх пільг).  Пацієнту надається  знижка 30%  на рахунки від загальної 
суми платежів, якщо пацієнт платить OHMC повний баланс протягом 30 днів з дати їх першого повідомлення 
про борг за надання медичних послуг. Будь ласка, зв'яжіться з фінансовим консультантом за номером  
425.688.5655 або зателефонуйте 425.688.5299, щоб вжити заходів по отриманню знижок. 
ПРОГРАМА РОЗШИРЕНОГО ПЛАНУ ВИПЛАТИ Ми будемо раді працювати з вами, щоб встановити 
безпроцентний план виплат. Встановлена щомісячна плата і тривалість контракту буде залежати від суми 
непогашеного залишку. Всі програми планів  виплати вимагають, щоб пацієнт вносив щомісячний платіж, 
оснований на обумовленому розкладі і розмірах, встановлених фінансовими консультантами лікарні 
Overlake. З питань, що стосуються планів виплати, прохання телефонувати за номером 425.688.5299. 
ПРОГРАМА ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ Ця програма існує для надання фінансової допомоги на частину 

заборгованості пацієнта на рахунку після того, як страховий поліс вніс платежі або в разі, якщо страхового 
полісу не було взагалі.  Залежно від вашої конкретної фінансової ситуації на момент надання послуг, ви 
можете мати право на знижку в розмірі 65% до 100% від балансу, що залишився на вашому рахунку. Сума 
знижки залежить від вашого доходу у вигляді відсотка від Федерального рівня бідності в поєднанні з 
балансом, що залишився на вашому рахунку. Щоб подати заявку на цю програму, вам потрібно буде 
запросити і заповнити бланк  фінансової допомоги після надання послуг та / або як тільки ви знаєте про вашу 
фінансову відповідальність. В заяві необхідно надати конкретну інформацію про ваші доходи а Асоціація 
Лікарні Overlake залишає за собою право на перевірку кредиту, пов’язаного з охороною здоров’я (що не 
впливає на ваш кредитний рейтинг) під час процесу подачі заявки. Будь ласка, зателефонуйте за номером 
425.688.5299 для більш докладного пояснення правил цієї програми або для отримання бланку. ФІНАНСОВА 
ДОПОМОГА БУДЕ НАДАВАТИСЯ ТІЛЬКИ ПІСЛЯ ТОГО, ЯК ВСІ ІНШІ ВИДИ ПЛАТЕЖІВ БУЛО ЗРОБЛЕНО, У ТОМУ 
ЧИСЛІ DSHS ТА  ПЛАТЕЖІВ ВІД ТРЕТІХ ОСІБ (наприклад, ПЛАТЕЖІ ВІД СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ ЗА 
АВТОМОБІЛЬНУ АВАРІЮ). 
Екземпляри брошури на інших мовах можуть надаватися за проханням. 
  

 


