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ਸਿੈ ਭੁਗਤਾਨ ਫਾਾੱਲੋ-ਅਪ੍ ਪ੍ਾਲਸੀ 
 

ਸਿੈ-ਭੁਗਤਾਨ ਉਗਿਾਹੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਾਲਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਕਿਆ 

  

ਪ੍ਾਲਸੀ 
Overlake Hospital Medical Center (OHMC) ਅਤੇ Overlake Medical Clinics (OMC) ਰੋਗੀ ਖਾਤਤਆਂ ਦ ੇਤਿਸੇ ਵੀ ਸਵੈ-ਭੁਗਤਾਨ 

ਤ ਿੱ ਸੇ ਦੀ ਉਗਰਾ ੀ ਿਰਨ ਦ ੇਮ ਿੱਤਵ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਦੇ  ਨ, ਤਿਉਂਤਿ ਇ   ਸਪਤਾਲ ਦੀ ਆਰਤਿਿ ਸਤਿਤੀ ਅਤੇ ਰੈਵੇਤਨਊ ਸਾਈਿਲ ਲਈ ਮੁਿੱ ਖ 

 ਨ।  ਪਰਾਈਵੇਟ ਪੇ ਰੋਗੀ  ੋਣ ਦੀ ਸਤਿਤੀ ਤਵਿੱ ਚ, 100% ਰੋਗੀ ਖਾਤਾ ਰੋਗੀ ਦੀ ਤ ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ  ੈ।   OHMC ਅਤੇ OMC ਇ  ਵੀ ਸਮਝਦੇ  ਨ ਤਿ 

ਆਰਤਿਿ ਮੁਸ਼ਿਲਾਂ ਤਸ ਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਤਵਿੱ ਚ ਵੀ ਆ ਸਿਦੀਆਂ  ਨ ਅਤੇ ਇ  ਇਸਦੀਆਂ ਉਗਰਾ ੀ ਪਾਲਸੀਆਂ ਅਤੇ 
ਪਰਤਿਤਰਆਵਾਂ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਆਰਤਿਿ ਸ ਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਵਿੱ ਚ ਇਸ ਤਿੱਿ ਲਈ ਸੂੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ  ਨ।  OHMC ਅਤੇ OMC ਖਾਤਤਆਂ ਦ ੇ

ਬੈਲੈਂਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਲਈ ਤ ੂੰ ਮੇਵਾਰ ਤਵਅਿਤੀ ਨ ੂੰ  ਭੇਜੀ ਗਈ ਇਿੱਿ ਤਬਤਲੂੰ ਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਵਚਲੇ ਦਾਅਤਵਆਂ ਲਈ ਰੋਗੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 

ਸ਼ਾਮਲ ਿਰਦੇ  ੋਏ, ਇਿੱਿ “ ਾਮਨ” (“ਗਾਰੂੰਟਰ”) ਤਬਤਲੂੰ ਗ ਤਵਧੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਰਦੇ  ਨ (ਉਦਾ ਰਨ ਲਈ ਖਾਤਤਆਂ ਦੇ  ਾਮਨ)।  ਇਸ 

ਸਟਰਿਚਰ ਨ ੂੰ  ਇਿੱਿ ਤਸੂੰਗਲ ਤਬਤਲੂੰ ਗ ਆਿੱ ਤਿਸ (SBO) ਤਿ ਾ ਜਾਂਦਾ  ੈ ਅਤੇ ਰੋਗੀ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦ ੇਸੂੰਬੂੰ ਧ ਤਵਿੱ ਚ ਪਾਲਸੀਆਂ OHMC ਅਤੇ 
OMC ਦੋਵਾਂ ਦ ੇਖਾਤਾ ਬੈਲੈਂਸਾਂ ਤ ੇਲਾਗ   ੁੂੰ ਦੀਆਂ  ਨ। 

  

ਪ੍ਰਕਿਕਿਆ    

ਰੋਗੀ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੀਮਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਵਾਤਲਆਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਭੁਗਤਾਨ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਇਨਿਾਰ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੋਗੀ 
ਦੇਣਦਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਤਬਤਲੂੰ ਗ ਤਸਸਟਮ ਤਵਿੱ ਚ ਰੋਗੀ ਤ ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ (Patient Responsibility) (PR) ਤਵਿੱ ਚ ਭੇਜ ਤਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ  ੈ, ਤਜਵੇਂ ਤਿ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ 

ਵਾਲੇ(ਵਾਤਲਆਂ) ਦੀ ਭੇਜੀ  ੋਈ ਰਿਮ ਦੀ ਰਸੀਦ ਰਾ ੀਂ ਪਛਾਣ ਿੀਤੀ ਗਈ  ੋਵ।ੇ  ਪਰਾਈਵੇਟ ਪੇ ਰੋਗੀ  ੋਣ ਦੀ ਸਤਿਤੀ ਤਵਿੱ ਚ, ਜਦੋਂ ਿੋਈ ਬੀਮਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਵਾਲਾ ਮੌਜ ਦ ਨਾ  ੋਵੇ, ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਪ ਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿੱ ਖਰਾ ਿਰਨ/ਿੋਡ ਿਰਨ ਦ ੇਤਵਭਾਗਾਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਖਾਤੇ ਤ ੇਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਿਰਨ ਤੇ 
ਤੁਰੂੰਤ ਤਸਸਟਮ ਦੀ PR ਲਾਈਨ ਤਵਿੱ ਚ ਭੇਜ ਤਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ  ੈ।    
  

ਜਦੋਂ ਰੋਗੀ ਬੈਲੈਂਸ ਨ ੂੰ  ਰੋਗੀ ਤ ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈਨ ਤਵਿੱ ਚ ਭੇਜ ਤਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ  ੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਿੱਿ ਸਾਰੇ ਸਬੂੰ ਤਧਤ ਖਾਤਤਆਂ ਲਈ  ਾਮਨ ਬੈਲੈਂਸ $14.99 ਤੋਂ 
ਵਿੱ ਧ ਨ ੀਂ  ੁੂੰ ਦਾ (ਛੋਟੇ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਛੋਟ), ਤਸਸਟਮ ਖ਼ਰਚ ਤਬਤਲੂੰ ਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਵਿੱ ਚ ਢੁਿਵਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਸੇਜ (Statement Message) 

ਪੇਸ਼ ਿਰਦਾ  ੈ।  ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਸੇਜ ਰੋਗੀ ਦਾ/ ਾਮਨ ਦਾ ਤਬਲ  ੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਵਿੱ ਚ ਖਾਤਾ ਬੈਲੈਂਸ  ੈ, ਤਜਸ ਲਈ ਉ  ਤ ੂੰ ਮੇਵਾਰ  ਨ।  ਜੇਿਰ 

ਰੋਗੀ/ ਾਮਨ ਤਸਸਟਮ ਵਿੱਲੋਂ  ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਸੇਜ #1 ਪੇਸ਼ ਿਰਨ ਦ ੇਤੀ  (30) ਤਦਨਾਂ ਦ ੇਅੂੰਦਰ ਪ ਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨ ੀਂ ਿਰਦਾ ਜਾਂ  ੋਰ ਬੂੰਦੋਬਸਤ 

ਨ ੀਂ ਿਰਦਾ (ਤਜਵੇਂ ਤਿ  ੇਠਾਂ ਆਰਤਿਿ ਸ ਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਭਾਗ ਤਵਿੱ ਚ ਤਦਿੱ ਤਾ ਤਗਆ  ੈ), ਤਾਂ ਤਸਸਟਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਸੇਜ #2 ਪੇਸ਼ ਿਰਦਾ  ੈ।   
  

ਜੇਿਰ ਰੋਗੀ ਤਸਸਟਮ ਵਿੱਲੋਂ  ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਸੇਜ #2 ਪੇਸ਼ ਿਰਨ ਦ ੇਤੀ  (30) ਤਦਨਾਂ ਦ ੇਅੂੰਦਰ ਪ ਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨ ੀਂ ਿਰਦਾ ਜਾਂ OHMC ਨਾਲ  ੋਰ 

ਬੂੰਦੋਬਸਤ ਨ ੀਂ ਿਰਦਾ, ਤਾਂ ਤਸਸਟਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਸੇਜ #3 ਪੇਸ਼ ਿਰਦਾ  ੈ।  ਇ  ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਸੇਜ ਰੋਗੀ ਨ ੂੰ  ਤਚਤਾਵਨੀ ਤਦੂੰ ਦਾ  ੈ ਤਿ ਲਗਾਤਾਰ 



 

 

ਪ ਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਿਰਨ ਜਾਂ OHMC ਨਾਲ  ੋਰ ਬੂੰਦੋਬਸਤ ਿਰਨ ਲਈ ਿੋਈ ਿਾਰਵਾਈ ਨਾ ਿਰਨ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਿੱਿ ਬਾ ਰੀ ਉਗਰਾ ੀ 
ਏਜੂੰਸੀ ਦਾ ਰੈਿਰਲ ਤਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ  ੈ।  ਜੇਿਰ ਰੋਗੀ ਤਸਸਟਮ ਵਿੱਲੋਂ  ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਸੇਜ #3 ਪੇਸ਼ ਿਰਨ ਦ ੇਤੀ  (30) ਤਦਨਾਂ ਦ ੇਅੂੰਦਰ ਪ ਰਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਜਾਂ ਿੋਈ  ੋਰ ਿਾਰਵਾਈ ਿਰਨ ਤਵਿੱ ਚ ਅਸਿਲ ਰਤ ੂੰਦਾ  ੈ, ਤਾਂ ਤਸਸਟਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਸੇਜ #4 ਪੇਸ਼ ਿਰਦਾ  ੈ, ਜੋ ਰੋਗੀ ਨ ੂੰ  ਸ ਤਚਤ 

ਿਰਦਾ  ੈ ਤਿ ਉਸਨ ੂੰ  ਤੀ  (30) ਤਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨਾ  ੋਵੇਗਾ, ਨ ੀਂ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਇਿੱਿ ਬਾ ਰੀ ਉਗਰਾ ੀ ਏਜੂੰ ਸੀ ਨ ੂੰ  ਭੇਤਜਆ 

ਜਾਏਗਾ।  ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੋਗੀ ਵਿੱਲੋਂ  ਿੋਈ ਵੀ ਿਾਰਵਾਈ ਨਾ ਿਰਨ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰੋਗੀ ਨ ੂੰ  ਖ਼ਰਾਬ ਦੇਣਦਾਰ (Bad Debt) ਮੂੰ ਤਨਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਖਾਤੇ 
ਨ ੂੰ  ਇਿੱਿ ਬਾ ਰੀ ਉਗਰਾ ੀ ਏਜੂੰਸੀ ਲਈ ਰੈਿਰ ਿੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।    
 

ਰੋਗੀ ਖਾਤਾ ਪਰਤੀਤਨਧੀ, ਜੋ  ਾਮਨਾਂ ਤੋਂ ਿਾਲਾਂ ਪਰਾਪਤ ਿਰਦੇ  ਨ ਜਾਂ ਆਊਟਬਾਊਂਡ ਿਾਲਾਂ ਿਰਦੇ  ਨ, ਉ   ਾਮਨਾਂ ਦ ੇਖਾਤਤਆਂ ਤਵਿੱ ਚ ਬਿਾਇਆ 

ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਤਨਖੇੜਾ ਿਰਨ ਤਵਿੱ ਚ ਉ ਨਾਂ ਦੀ ਸ ਾਇਤਾ ਲਈ  ੇਠਾਂ ਤਦਿੱ ਤੇ ਆਰਤਿਿ ਸ ਾਇਤਾ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਰਨਗੇ। 

  

ਆਿਕਿਿ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ 

OHMC ਤਸ ਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਦ ੇਆਰਤਿਿ ਬੋਝ ਨ ੂੰ  ਸਾਂਭਣ ਤਵਿੱ ਚ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸ ਾਇਤਾ ਲਈ ਿਈ ਪਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ 

ਿਰਦਾ  ੈ।  ਪ ਰੇ ਰੋਗੀ ਤ ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਉੁਗਰਾ ੀ ਤਵਿੱ ਚ ਸ ਾਇਤਾ ਿਰਨ ਲਈ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਰਨ ਦੀ ਤ ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਆਰਤਿਿ 

ਸਲਾ ਿਾਰਾਂ (Financial Counselors) ਦੀ  ੁੂੰ ਦੀ  ੈ, ਤਜਵੇਂ ਰੋਗੀ ਤ ੇਲਾਗ   ੋਵ।ੇ  ਚੈਤਰਟੀ/ਮੁਆਵ ਾ ਪਰਾਪਤ ਨਾ  ੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸਤਿਤੀ 
ਤਵਿੱ ਚ, 65% ਤੋਂ 100%  ਤਵਚਿਾਰ ਰੋਗੀ ਬੈਲੈਂਸ ਮਾਫ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ  ੈ।  OHMC ਚੈਤਰਟੀ ਿੇਅਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਿੱਿ ਵਿੱ ਖ ਪਾਲਸੀ 
ਅਤੇ ਪਰਤਿਤਰਆ ਦ ੇਅਧੀਨ ਿੀਤਾ ਤਗਆ  ੈ।  ਪਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਪਰਿਾਰ  ਨ: 

  

ਤੁਿੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਛੋਟ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ (Prompt Pay Discount Program)  ਇ  ਪਰੋਗਰਾਮ ਿੇਵਲ ਤਚਤਿਤਸਾ ਰ ਪ ਨਾਲ ਲਾ ਮੀ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ  ੈ, ਤਜਿੱ ਿੇ ਿੋਈ ਬੀਮਾ ਿਵਰੇਜ ਮੌਜ ਦ ਨ ੀਂ  ੁੂੰ ਦੀ (ਇ  ਉ ਨਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਤ ੇਵੀ ਲਾਗ   ੁੂੰ ਦਾ  ੈ, ਜੋ ਤਿਸੇ 

ਤਚਤਿਤਸਾ ਬੀਮਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਾਤਰ  ਨ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਿੋਈ ਬੀਮਾ ਿਵਰੇਡ ਨ ੀਂ  ੈ ਤਿਉਂਤਿ ਉ ਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 
ਫਾਇਦਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਅਤਧਿਤਮ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਤਲਆ  ੈ)। ਰੋਗੀ ਨ ੂੰ  ਸੇਵਾ ਦ ੇਸਮੇਂ ਅਨੁਮਾਨਤ ਿੀਸਾਂ ਦਾ 50% ਅਤ ੇਖਾਤਾ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ 
ਬਾਿੀ 50% ਛੁਿੱ ਟੀ  ੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦ ੇ30 ਤਦਨਾਂ ਦ ੇਅੂੰਦਰ OHMC ਨ ੂੰ  ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਤ ੇਿੁਿੱ ਲ ਖਾਤਾ ਿੀਸਾਂ ਤੋਂ 30% ਦੀ ਛੋਟ ਤਦਿੱ ਤੀ 
ਜਾਂਦੀ  ੈ। ਰੋਗੀ ਆਪਣੀ ਪਤ ਲੀ ਤਬਤਲੂੰ ਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦ ੇ30 ਤਦਨਾਂ ਦ ੇਅੂੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪ ਰਾ ਬੈਲੈਂਸ OHMC ਨ ੂੰ  ਭੁਗਤਾਨ 

ਿਰਿ ੇਵੀ 30% ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਪਾਤਰ  ੋ ਸਿਦਾ  ੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਮਾਨਤ ਬੈਲੈਂਸ ਦ ੇਤਿਸੇ ਵੀ ਤ ਿੱ ਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ 
ਿੀਤਾ  ੋਵ।ੇ   

  

ਕਿਸਕਤਰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਲਾਨ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ (Extended Payment Plan Programs)  ਇ  ਪਰੋਗਰਾਮ ਬੀਮਾ ਿੂੰ ਪਨੀ ਵਿੱਲੋਂ  ਭੁਗਤਾਨ 

ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਿੱਿ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਰੋਗੀ ਤ ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਤ ਿੱ ਸੇ ਲਈ ਜਾਂ ਤਜਿੱ ਿੇ ਿੋਈ ਬੀਮਾ ਫਾਇਦੇ ਮੌਜ ਦ ਨਾ  ੋਣ, ਲਈ ਆਰਤਿਿ 

ਸ ਾਇਤਾ ਮੁ ਿੱਈਆ ਿਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ  ੈ। ਰੋਗੀ ਖਾਤਾ ਪਰਤੀਤਨਧੀ ਇਿੱਿ ਤਵਸਤਤਰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲਾਨ ਸਿਾਪਤ ਿਰਨ ਤਵਿੱ ਚ ਰੋਗੀ 
ਨਾਲ ਤਮਲਿੇ ਿੂੰਮ ਿਰ ਸਿਦੇ  ਨ। OHMC ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲਾਨ ਸਟਰਿਚਰ ਇਸ ਪਰਿਾਰ  ੈ: 

ਦੇਣਯੋਗ ਰਿਮ                         ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਲਈ ਅਤਧਿਤਮ ਮ ੀਨੇ 

       < $75                                         1 

$  76 ਤੋਂ $  250                                  3 

$  251 ਤੋਂ $  750                                6 

$  751 ਤੋਂ $1,500                              12 



 

 

$1,501 ਤੋਂ $2,500                             18 

       > $2,500                                   25  

ਰੋਗੀ ਬੂੰਦੋਬਸਤਾਂ ਦੀ ਤਮਆਦ 25 ਮ ੀਤਨਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਨ ੀਂ  ੋਣੀ ਚਾ ੀਦੀ।  ਜੇਿਰ ਰੋਗੀ ਇ ਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦ ੇਅਧੀਨ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ 

ਤਵਿੱ ਚ ਅਸਮਰਿੱਿ  ੈ, ਤਾਂ ਅਸਿਾਈ ਭੁਗਤਾਨ ਬੂੰਦੋਬਸਤ ਇਿੱਿ ਤਨਯਤ ਤਮਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਨਰ ਮੁਲਾਂਿਣ ਨਾਲ ਲਾਗ  ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ 
 ੈ।  ਅਸਿਾਈ ਬੂੰਦੋਬਸਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲਾਨ ਦ ੇਤਨਰਧਾਰਤ  ੋਣ ਤ ੇਪਤ ਲੇ ਬਿਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ, ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਤਵਿੱ ਚ ਤਨਰਧਾਰਤ 

ਤਨਊਨਤਮ ਰਿਮ ਦ ੇਅੂੰਦਰ ਆਉਂਦੇ  ਨ। 

ਰੋਗੀ ਖਾਤਾ ਪਰਤੀਤਨਧੀਆਂ ਿੋਲ ਉ ਨਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਭੇਜਣ ਲਈ ਪਿੱਤਰ ਅਤੇ ਤਲਖਤ ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਤਤਆਰ  ੁੂੰ ਦੇ  ਨ, ਜੋ ਇਿੱਿ 

ਤਵਸਤਤਰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲਾਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰਦੇ  ਨ। ਜੇਿਰ ਰੋਗੀ ਿੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨ ੀਂ ਿਰਦਾ  ੈ, ਤਾਂ ਰੋਗੀ ਖਾਤਾ 
ਪਰਤੀਤਨਧੀ ਿਾਰਨ ਤਨਰਧਾਰਤ ਿਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੂੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿਤ ਣ ਲਈ ਰੋਗੀ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਪਰਿ ਿਰਦੇ  ਨ। ਭੁਗਤਾਨ 

ਿਰਨ ਤਵਿੱ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖਾਤੇ ਨ ੂੰ  ਖ਼ਰਾਬ ਦੇਣਦਾਰ ਵਜੋਂ ਉਗਰਾ ੀ ਲਈ ਰੈਿਰਲ ਤਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ  ੈ।  
  

ਚੈਕਿਟੀ ਿੇਅਿ/ਆਿਕਿਿ ਸਹਾਇਤਾ। ਇ  ਪਰੋਗਰਾਮ ਬੀਮਾ ਿੂੰ ਪਨੀ ਵਿੱਲੋਂ  ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਿੱਿ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਰੋਗੀ 
ਤ ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਤ ਿੱ ਸੇ ਲਈ ਜਾਂ ਤਜਿੱ ਿੇ ਿੋਈ ਬੀਮਾ ਫਾਇਦੇ ਮੌਜ ਦ ਨਾ  ੋਣ, ਲਈ ਆਰਤਿਿ ਸ ਾਇਤਾ ਮੁ ਿੱਈਆ ਿਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ  ੈ।  
ਰੋਗੀ ਇਿੱਿ ਚੈਤਰਟੀ ਿੇਅਰ ਅਰ ੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿਰ ਸਿਦੇ  ਨ ਜਾਂ ਰੋਗੀ ਖਾਤਾ ਪਰਤੀਤਨਧੀ ਰੋਗੀ ਨ ੂੰ  ਅਰ ੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿਰ 

ਸਿਦੇ  ਨ।  ਰੋਗੀ ਵਿੱਲੋਂ  ਅਰ ੀ ਭਰ ਿੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਸ ਾਇਿ ਦਸਤਾਵੇ ਾਂ ਸਮੇਤ), ਇਿੱਿ ਰੋਗੀ ਖਾਤਾ ਪਰਤੀਤਨਧੀ ਅਰ ੀ ਦ ੇ

ਪ ਰਾ  ੋਣ ਦੀ ਸਮੀਤਖਆ ਿਰਦਾ  ੈ ਅਤੇ ਰੋਗੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਤ ਸਾਬ ਲਗਾਉਂਦਾ  ੈ ਤਜਵੇਂ ਚੈਤਰਟੀ ਿੇਅਰ/ਆਰਤਿਿ ਸ ਾਇਤਾ 
ਪਾਲਸੀ ਤਵਿੱ ਚ ਤਦਿੱ ਤਾ ਤਗਆ  ੈ। ਰੋਗੀ ਖਾਤਾ ਪਰਤੀਤਨਧੀ, ਜੋ ਰੋਗੀ ਨ ੂੰ  ਚੈਤਰਟੀ ਿੇਅਰ ਅਰ ੀ ਭੇਜਦਾ  ੈ, ਉਸਦੀ ਤ ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਰੋਗੀ ਖਾਤੇ 
ਨ ੂੰ  ਤਬਤਲੂੰ ਗ ਤਸਸਟਮ ਤਵਿੱ ਚ  ੋਲਡ ਤ ੇਰਿੱਖਣ ਦੀ  ੁੂੰ ਦੀ  ੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਗੀ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਸੇਜ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਾਪਤ ਨਾ  ੋਣ, 

ਜਦੋਂ OHMC ਚੈਤਰਟੀ ਿੇਅਰ ਲਈ ਰੋਗੀ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਦਾ ਤ ਸਾਬ ਲਗਾ ਤਰ ਾ  ੋਵ।ੇ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੋਗੀ ਖਾਤਾ ਪਰਤੀਤਨਧੀ, ਜੋ 

ਅਰ ੀ ਦੀ ਸਮੀਤਖਆ ਿਰਦਾ  ੈ, ਲਈ ਰੋਗੀ ਨ ੂੰ  ਚੈਤਰਟੀ ਿੇਅਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨ  ਰੀ ਜਾਂ ਨਾਮਨ  ਰੀ ਬਾਰੇ ਸ ਤਚਤ ਿਰਨਾ ਲਾ ਮੀ 
 ੈ।  ਰੋਗੀ ਆਰਤਿਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਬੂੰ ਧਨ ਚੈਤਰਟੀ ਿੇਅਰ ਪਰਬੂੰ ਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਤਖਆ ਅਤੇ ਗਣਨਾ ਤਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ  ੁੂੰ ਦਾ  ੈ ਅਤੇ ਚੈਤਰਟੀ ਿੇਅਰ 

ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਪਤਾ OHMC ਦ ੇਿੂੰਟਰੌਲਰ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ  ੈ। ਜੋ ਰੋਗੀ ਚੈਤਰਟੀ ਿੇਅਰ ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਨ ੀਂ  ੁੂੰ ਦੇ, ਉ ਨਾਂ ਨ ੂੰ  
ਰੈਵੇਤਨਊ ਸਾਈਿਲ ਦ ੇਡਾਇਰੈਿਟਰ ਨ ੂੰ  ਤਲਖਤ ਤਵਿੱ ਚ ਅਰੂੰ ਤਭਿ ਿੈਸਲੇ ਤ ੇਅਪੀਲ ਿਰਨ ਦਾ  ਿੱਿ  ੁੂੰ ਦਾ  ੈ। 

  

  

ਿਾਪ੍ਸ ਆਈ ਡਾਿ ਅਤੇ ਗਲਤ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਿ 

ਜੇਿਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਸੇਜ ਡਾਿ ਸੇਵਾ ਤੋਂ OHMC ਿੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ  ਨ, ਤਾਂ ਇਿੱਿ ਸੂੰ ਸ਼ੋਤਧਤ ਪਤਾ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਦੀ ਿੋਤਸ਼ਸ਼ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ  ੈ।  
ਇ  ਤਨਰਧਾਰਤ ਿਰਨ ਲਈ ਪਤ ਲਾ ਪੜਾਅ OHMC ਨਾਲ ਰੋਗੀ ਦ ੇਖਾਤਾ ਇਤਤ ਾਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਰਨਾ  ੁੂੰ ਦਾ  ੈ ਤਿ ਰੋਗੀ ਦ ੇਇਿੱਿ ਸ ੀ ਪਤੇ 
ਨਾਲ ਤਸਸਟਮ ਤਵਿੱ ਚ  ੋਰ ਖਾਤੇ ਤਾਂ ਨ ੀਂ  ਨ। ਜੇਿਰ ਇ  ਜਾਣਿਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨ ੀਂ  ੁੂੰ ਦੀ, ਤਾਂ ਸੂੰ ਸ਼ੋਤਧਤ ਤਬਤਲੂੰ ਗ ਪਤੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿਰਨ ਲਈ 

ਰੋਗੀ ਵਿੱਲੋਂ  ਮੁ ਿੱਈਆ ਿੀਤੇ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਿੋਨ ਨੂੰ ਬਰਾਂ ਤ ੇਿੋਨ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ  ੈ। ਜਦੋਂ ਸੂੰ ਸ਼ੋਤਧਤ ਜਾਣਿਾਰੀ ਪਰਾਪਤ  ੋ ਜਾਂਦੀ  ੈ, ਤਾਂ ਰੋਗੀ ਖਾਤਾ 
ਪਰਤੀਤਨਧੀ ਜਾਂ ਰੋਗੀ ਪ ੁੂੰਚ ਸੇਵਾ ਿੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਉਸ ਰੋਗੀ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਤਧਤ ਸਾਰੇ ਖੁਿੱ ਲਹੇ  ਖਾਤਤਆਂ ਤ ੇਤਬਤਲੂੰ ਗ ਤਵਿੱ ਚ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਿਰਦਾ  ੈ।   
ਜੇਿਰ ਸੂੰ ਸ਼ੋਤਧਤ ਜਾਣਿਾਰੀ ਇ ਨਾਂ ਤਵਿੱ ਚੋਂ ਤਿਸੇ ਵੀ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾ ੀਂ ਉਪਲਬਧ ਨ ੀਂ  ੁੂੰ ਦੀ, ਤਾਂ ਰੋਗੀ ਖਾਤੇ ਨ ੂੰ  ਖ਼ਰਾਬ ਦੇਣਦਾਰ ਮੂੰ ਤਨਆ ਜਾਂਦਾ  ੈ 

ਅਤੇ ਇਸਨ ੂੰ  ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਤਿਸੇ ਬਾ ਰੀ ਏਜੂੰਸੀ ਨ ੂੰ  ਸੌਂਤਪਆ ਜਾਂਦਾ  ੈ। 

  



 

 

ਕਿਸ ੇਖਾਤੇ ਨ ੰ  ਉਗਿਾਹੀ ਲਈ ਿੈਫਿ ਿਿਨਾ ਅਤੇ ਉਗਿਾਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਿੰਮ ਦਾ ਕਨਿੀਖਣ ਿਿਨਾ -     
 ਤਜ ਨਾਂ ਖਾਤਤਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ 4 ਤਬਤਲੂੰ ਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਪਰਾਪਤ  ੋਈਆਂ  ੋਣ ਅਤੇ ਤਪਛਲੇ 30 ਤਦਨਾਂ ਤਵਿੱ ਚ ਿੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਗਤੀਤਵਧੀ ਨਾ  ੋਈ 

 ੋਵ,ੇ ਉ  ਆਪਣ ੇਆਪ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗਤੀਤਵਧੀ ਲਈ ਉਗਰਾ ੀ ਏਜੂੰ ਸੀਆਂ ਿੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਗਰਾ ੀ ਏਜੂੰਸੀ ਖ਼ਾਸ ਿੂੰਮ ਿਤਾਰਾਂ ਤਵਿੱ ਚ ਆਉਣ 

ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਤਿਉਂਤਿ ਉ  ਤਸਸਟਮ ਸੈਤਟੂੰਗਾਂ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ ੇਇਸ ਯੋਗ  ੁੂੰ ਦੇ  ਨ। ਰੈਵੇਤਨਊ ਸਾਈਿਲ ਦਾ ਡਾਇਰੈਿਟਰ ਮਾਤਸਿ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ 

ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਾਤਤਆਂ ਤ ੇਪਰਤਿਤਰਆ ਿਰਦਾ  ੈ। ਉਗਰਾ ੀ ਏਜੂੰ ਸੀ ਚੁਿੌਤੀ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਮੁਿੱ ਲ ਮਾਤਸਿ ਮੁਿੱ ਖ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਸੂੰਿੇਤਿ (Key 

Performance Indicators) ਤਰਪੋਰਟ ਤਵਿੱ ਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ  ੈ। 


