
Dziękujemy za wybranie Overlake Medical Center jako dostawcę usług opieki zdrowotnej. 
Pragniemy, aby Państwa pobyt u nas był jak najprzyjemniejszy, od momentu zarejestrowania 
się celem skorzystania z naszych usług do czasu zamknięcia Państwa konta jako pacjentów. 
Zdajemy sobie sprawę z trudności finansowych, jakie mogą towarzyszyć korzystaniu ze 
świadczeń zdrowotnych i pragniemy Państwu zaoferować programy pomocy w tych sprawach. 
Zatrudniamy doradców finansowych, którzy są gotowi odpowiedzieć na wszelkie Państwa 
pytania na temat naszych programów i mogą pomóc w składaniu wniosków o programy 
najlepiej dostosowane do Państwa możliwości. 
 

Z tego programu można skorzystać tylko do płacenia za medycznie niezbędne usługi, gdy nie ma 
ubezpieczenia.  Mogą z niego korzystać również pacjenci, którzy są uprawnieni w ramach 
programu ubezpieczenia medycznego, ale nie mają ubezpieczenia, ponieważ przekroczyli swoje 
limity płatności za świadczenia. Pacjent otrzymuje zniżkę w wysokości 30% od sumy opłat 
rachunków, płacąc Overlake Medical Center i/lub Overlake Medical Clinics pełną należność w 
ciągu 30 dni od daty pierwszego rachunku.  Aby otrzymać taką zniżkę, prosimy skontaktować się 
z doradcą finansowym, dzwoniąc pod numer 425.688.5655 lub 425.688.5299. 
 

Z przyjemnością współpracujemy z Państwem w związku z wprowadzeniem planu płatności bez 
odsetek. Rzeczywista miesięczna płatność i czas trwania umowy będą uzależnione od Państwa 
zaległych należności. Wszystkie plany płatności wymagają wnoszenia należności miesięcznych 
na podstawie zakontraktowanych terminów i w wysokości kwot ustalonych przez doradców 
finansowych Overlake. Pytania w sprawie planów płatności prosimy kierować pod numer 
425.688.5299. 
 

Z tego programu mogą korzystać pacjenci wymagający pomocy finansowej w sprawie 
zapłacenia za swoją część roszczenia, po zapłaceniu przez ubezpieczyciela lub gdy nie istnieją 
żadne świadczenia z tytułu ubezpieczenia. W zależności od konkretnej sytuacji finansowej w 
momencie korzystania z usług, pacjenci mogą ubiegać się o zniżkę w wysokości od 65% do 100% 
kwoty należnej na ich kontach. Wysokość zniżki jest uzależniona od Państwa dochodu, jako 
procent wskazany w Federal Poverty Guidelines (wytyczne federalne dot. ubóstwa) w 
połączeniu z należnością. Aby ubiegać się o ten program, po zakończeniu świadczenia usług 
i/lub po poznaniu należności, należy poprosić o FINANCIAL ASSISTANCE APPLICATION (wniosek 
o pomoc finansową) i go wypełnić. We wniosku należy podać szczegółowe informacje o swoich 
dochodach. Overlake Hospital Association zastrzega sobie prawo, podczas rozpatrywania 
wniosku, do sprawdzenia Państwa zdolności kredytowej w związku z opieką zdrowotną (co nie 
ma wpływu na Państwa zdolność kredytową). Prosimy zadzwonić pod numer 425.688.5299, pod 



którym można uzyskać dokładniejsze wyjaśnienie dotyczące tego programu lub poprosić o 
wniosek.

 


