നിങ്ങളുടെ ആരരോഗ്യപരിപോലന രേവന ദോതോവോയി ഓവർരലക്ക് ടെഡിക്കൽ
ടേന്ററിടന തിരടെെുത്തതിന് നന്ദി. നിങ്ങൾ രേവനങ്ങൾക്കോയി രജിസ്റ്റർ

ടെയ്യുന്ന േെയം െുതൽ, നിങ്ങളുടെ രരോഗ്ി അക്കൗണ്ട്
പരിഹരിക്കടെെുന്നത് വടര, എലലോ േെയങ്ങളിലും, ഞങ്ങളുടെോത്തുള്ള
നിങ്ങളുടെ അനുഭവം പരെോവധി ആനന്ദപ്പദെോയിരിക്കണടെന്ന് ഞങ്ങൾ
ആപ്ഗ്ഹിക്കുന്നു. ആരരോഗ്യപരിപോലന രേവനങ്ങൾ േവീകരിക്കുരപോൾ
േോപത്തിക ബുദ്ധിെുട്ടുകളും കൂടെയുണ്ടോവുടെന്ന് ഞങ്ങൾ
തിരിച്ചറിയുന്നു, ഇക്കോരയത്തിൽ നിങ്ങടള േഹോയിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ
രപ്പോപ്ഗ്ോെുകൾ നൽകുന്നുടണ്ടന്ന് നിങ്ങളറിയണടെന്ന് ഞങ്ങളോപ്ഗ്ഹിക്കുന്നു.
ഞങ്ങളുടെ രപ്പോപ്ഗ്ോെുകടള കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോരയക്കോവുന്ന
രെോദയങ്ങൾക്ക് േരതോഷത്രത്തോടെ െറുപെി നൽകോൻ ഞങ്ങൾ േോപത്തിക
ഉപരദഷ്ടോക്കടള നിരയോഗ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്, അനുരയോജയെോയ രപ്പോപ്ഗ്ോെിന്
അരപക്ഷിക്കുന്നതിന് നിങ്ങടള അവർ േഹോയിക്കും.

രപ്പോംപ്റ്റ് രപ ഡിസ്കൗണ്ട് രപ്പോപ്ഗ്ോെുകൾ
ഇൻഷത്വറൻസ് പരിരക്ഷയിലലോത്ത അതയോവശ്യ ടെഡിക്കൽ രേവനങ്ങൾക്ക്
െോപ്തെോണ് ഈ രപ്പോപ്ഗ്ോം ലഭയെോയിട്ടുള്ളത്. ടെഡിക്കൽ ഇൻഷത്വറൻേിന്
കീഴിലുള്ളവരും എന്നോൽ ആനുകൂലയ പരിധി പരെോവധിയിൽ
എത്തിയതിനോൽ ഇൻഷത്വറൻസ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കോത്തവരുെോയ
രരോഗ്ികൾക്കും ഈ രപ്പോപ്ഗ്ോം ബോധകെോണ്. ഓവർരലക്ക് ടെഡിക്കൽ
ടേന്ററിരനോ ഒെം/അടലലങ്കിൽ ഓവർരലക്ക് ടെഡിക്കൽ ക്ലിനിക്കുകൾരക്കോ
െുഴുവൻ ബോലൻേും അെച്ചുടകോണ്ട്, ടെോത്തം അക്കൗണ്ട് നിരക്കിൽ നിന്ന്,
ആദയ ബിലലിംഗ് രസ്റ്ററ്ടെന്് തീയതിയുടെ 30 ദിവേങ്ങൾക്കുള്ളിൽ,
രരോഗ്ിക്ക് 30 ശ്തെോനം ഡിസ്കൗണ്ട് അനുവദിക്കുന്നു. ഈ
ഡിസ്കൗണ്ടുെോയി ബന്ധടെട്ട് വിവരങ്ങൾക്ക് 425.688.5655 എന്ന നപറിൽ
ഒരു േോപത്തിക ഉപരദഷ്ടോവിടന വിളിക്കുക അടലലങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട്
ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള പ്കെീകരണങ്ങൾ നെത്തോൻ 425.688.5299 എന്ന നപറിൽ
വിളിക്കുക.

എക്സ്റ്സ്റ്റൻഡഡ് രപയ്ടെന്് പ്ലോൻ രപ്പോപ്ഗ്ോെുകൾ

പലിശ്യിലലോടത്തോരു രപയ്ടെന്് പ്ലോൻ രൂപീകരിക്കുന്നതിന്
നിങ്ങൾടക്കോെം േഹകരിച്ച് പ്പവർത്തിക്കോൻ ഞങ്ങൾക്ക്

േരതോഷത്രെയുള്ളൂ. യഥോർത്ഥ പ്പതിെോേ രപയ്ടെന്റും കരോറിന്ടറ
ദദർഘ്യവും നിങ്ങളുടെ ബോക്കിനിൽക്കുന്ന ബോലൻേിടന
അെിസ്ഥോനെോക്കിയോയിരിക്കും. കരോർ പ്പകോരെുള്ള േെയപ്കെടത്തയും
ഓവർരലക്ക് േോപത്തിക ഉപരദഷ്ടോക്കൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന തുകടയയും
അെിസ്ഥോനെോക്കി നിങ്ങടളോരു പ്പതിെോേ രപയ്ടെന്് നെത്തണടെന്ന്
എലലോ രപയ്ടെന്് പ്ലോനുകളും നിഷ്കർഷത്ിക്കുന്നു. രപയ്ടെന്് പ്ലോനുകടള
കുറിച്ച് എടതങ്കിലും രെോദയങ്ങൾ ഉടണ്ടങ്കിൽ 425.688.5299 എന്ന നപറിൽ
വിളിക്കുക.

ഫിനോൻഷത്യൽ അേിസ്റ്റൻസ് രപ്പോപ്ഗ്ോം

ഇൻഷത്വറൻേിൽ നിന്ന് രപയ്ടെന്് നെത്തിയതിന് രശ്ഷത്ം അടലലങ്കിൽ
ഇൻഷത്വറൻസ് ആനുകൂലയങ്ങടളോന്നും നിലവിലിലലോത്ത േെയത്ത്,
നിങ്ങളുടെ ടക്ലയിെിന്ടറ രരോഗ്ി ബോധയത ഉപരയോഗ്ിച്ച് േോപത്തിക
പിതുണ നൽകുന്നതിന് ഈ രപ്പോപ്ഗ്ോം ലഭയെോണ്. രേവന േെയടത്ത
നിർദ്ദിഷ്ട േോപത്തിക േോഹെരയടത്ത അെിസ്ഥോനെോക്കി, നിങ്ങളുടെ
അക്കൗണ്ടിലുള്ള, നൽരകണ്ട ബോലൻസ് തുകയുടെ 65 ശ്തെോനം
ഡിസ്കൗരണ്ടോ 100 ശ്തെോനം ഡിസ്കൗരണ്ടോ ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക്
അർഹതയുണ്ടോരയക്കോം. നിങ്ങൾ അെയ്ക്കോനുള്ള ബോലൻസ്
തുകയ്ടക്കോെെുള്ള േംരയോജനത്തിൽ ടഫഡറൽ രപോവർട്ടി
ദഗ്ഡ്ദലനുകളുടെ ഒരു ശ്തെോനടെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ
വരുെോനത്തിന് രെലുള്ള യോദൃച്ഛികടച്ചലവോണ് ഡിസ്കൗണ്ടോയി
ലഭിക്കുന്നത്. ഈ രപ്പോപ്ഗ്ോെിന് അരപക്ഷിക്കുന്നതിന്, രേവനങ്ങൾ
നൽകടെട്ടതിന് രശ്ഷത്ം ഒെം/അടലലങ്കിൽ േോപത്തിക ബോധയതടയ കുറിച്ച്
നിങ്ങൾ അറിെയുെൻ, ഒരു ഫിനോൻഷത്യൽ അേിസ്റ്റൻസ്
അരപക്ഷയ്ക്കോയി നിങ്ങൾ അഭയർത്ഥിക്കുകയും അത് പൂരിെിക്കുകയും
ടെരയ്യണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വരുെോനടത്ത കുറിച്ചുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട
വിവരങ്ങൾ നൽകുവോൻ ഈ അരപക്ഷ നിഷ്കർഷത്ിക്കുന്നു, അരപക്ഷ
രപ്പോേസ്സുടെയ്യുന്ന േെയത്ത്, ആരരോഗ്യപരിപോലനവുെോയി ബന്ധടെട്ട
ഒരു ടപ്കഡിറ് ടെക്ക് (ഇത് നിങ്ങളുടെ ടപ്കഡിറ് രററിംഗ്ിടന
ബോധിക്കുകയിലല) നെത്തുന്നതിനുള്ള അധികോരം ഓവർരലക്ക്
രഹോസ്പിറൽ അരേോേിരയഷത്നിൽ നിക്ഷിപ്റ്തെോണ്. ഈ രപ്പോപ്ഗ്ോെിടന
കുറിച്ച് വിശ്ദെോയ വിശ്ദീകരണം രവണടെങ്കിരലോ ഒരു അരപക്ഷയ്ക്കോയി
അഭയർത്ഥിക്കണടെങ്കിരലോ 425.688.5299 എന്ന നപറിരലക്ക് വിളിക്കുക. DSHS,
െൂന്നോം കക്ഷി ബോധയതോ രകേുകൾ
(ഉദോഹരണത്തിന് വോഹന അടലലങ്കിൽ െറ് അപകെ പരിരക്ഷ) എന്നിവ
ഉൾടെടെ, െടറലലോ രപയ്ടെന്് േംവിധോനങ്ങൾ

േവീകരിച്ചുകഴിെുടവങ്കിൽ െോപ്തെോണ് ഫിനോൻഷത്യൽ അേിസ്റ്റൻസ്
ലഭയെോവുക.
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