
אנו רוצים שהחוויה שלך  כהספק שלך לשירותי בריאות. Overlakeבמרכז הרפואי תודה שבחרתם 
איתנו תהיה כמה שיותר מענגת, מהרגע שאתה נרשם עבור שירותים ועד שחשבון המטופל שלך נפתר. 
אנו יודעים שקשיים פיננסים יכולים להתלוות לקבלה של שירותי טיפול רפואי ואנו רוצים שתדע שאנחנו 

שמחים לענות על כל שאלה שיכולה להיות מציעים תכניות כדי לסייע לך. אנו מעסיקים יועצים פיננסים ש
 לך אודות התכניות שלנו ויכולים לעזור לך לגשת לתכנית הטובה ביותר עבורך. 

 בקשה לתכנית עם הנחה בתשלום
תכנית זאת זמינה רק עבור שירותים רפואיים נחוצים בהם אין כיסוי ביטוחי.  ניתן ליישם תכנית זאת על 

ח רפואי אך אין להם כיסוי ביטוחי מכיוון שהם מקסמו את מגבלות מטופלים הזכאים במסגרת הביטו
הנחה על סך כול התשלום של החשבון בתשלום של היתרה  30%ההטבות שלהם.  המטופל מקבל 

יום מתאריך פירוט החיובים  30בתוך  Overlakeו/או מרפאות  Overlakeהמלאה למרכז הרפואי 
לביצוע   425.688.5299או התקשר  425.688.5655-י בהראשון.   אנא צור קשר עם היועץ הפיננס

 ההסדרים לקבלת ההנחה.

 תוכיות של הרחבת התשלום
אנו שמחים לעבוד איתך כדי לקבוע תכניות מעניינת ללא תשלום. התשלום החודשי הקיים ואורך החוזה 

בסיס לוח  יהיו תלויים ביתרת החוב שלך. כל תכניות התשלום דורשות ממך לבצע תשלום חודשי על
. על שאלות בנוגע ולתכניות Overlakeהזמנים של החוזה והסכום שנקבע על ידי היועצים הפיננסים של 

 .425.688.5299-תשלום, אנא צור קשר ב

 תכנית לסיוע פיננסי
התכנית זמינה כדי לספק סיוע פיננסי עם החלק של ההשתתפות העצמית של המטופל בתביעה לאחר 

התשלום או כשלא קיימות קצבאות ביטוחיות.  תלוי במצב הפיננסי הספציפי שלך שהביטוח ביצע את 
של יתרת החובה בחשבון שלך. סכום  100%עד   %65בזמן השירות, אתה יכול להיות זכאי להנחה של

ההנחה הינו מותנת בהכנסה שלך כאחוז מהנחיות העוני הפדרליות בשילוב עם יתרת החובה שלך.  כדי 
לתכנית זאת, עליך לבקש ולמלא את הטופס לסיוע פיננסי אחרי שסופקו שירותים ו/או  להגיש מועמדות

כמה שיותר מוקדם מהרגע שאתה מודע לאחריות הפיננסית שלך. הטופס ידרוש שתספק מידע ספציפי 
שומרת לעצמה את הזכות לבצע בדיקת  Overlake Hospital Association-אודות ההכנסות שלך ו

טיפול רפואי )זה לא פוגע בדירוג האשראי שלך( במהלך תהליך הגשת המועמדות. אשראי הקשורה ל
ניתן  להסבר מפורט יותר של התכנית הזאת, או כדי לבקש טופס. 425.688.5299 -אנא צור קשר ב

 ליישם את הסיוע הפיננסי רק אחרי
של אחריות של שכל אופציות התשלום האחרות התקבלו, כולל מהמחלקה לשירותי בריאות או מקרים 

 צד שלישי )לדוגמה כיסוי רכב או כיסוי לתאונות אחרות(.
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