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વચ્�ુઆ
ર્
હ�લ્થ બૉડર્ ઑફ �સ્ટ�ઝના અિધકાર�ઓએ

1.

નીિત

વચ્�ુઆ
ર્ ની આિથ�ક સહાય નીિત (“FAP”)�ું ધ્યેય એવા લોકોની સહાય કરવાનો છે �મની પાસે તેમના માટ� અથવા તેઓ �મના માટ� જવાબદાર છે
તેમના માટ� તેમણે � કાળ� મેળવી છે તેના માટ� �ુકવવા � ૂરતાં આિથ�ક સંસાધનો (આરોગ્ય વીમા સ�હત) નથી. વચ્�ુઆ
ર્ ની FAP તાત્કા�લક
(ઇમ�ન્સી) અને અન્ય તબીબી ર�તે જ�ર� કાળ� સંબિં ધત છે . તે �બનતબીબી જ�ર� અથવા પસંદગીની સ�દયર્ (કૉસ્મે�ટક) પ્ર�ક્રયાઓ સંબિં ધત
નથી. વચ્�ુઆ
ર્
ખાતે � દદ�ઓ તાત્કા�લક અથવા તબીબી ર�તે જ�ર� અન્ય કાળ� મેળવે છે તેમની વચ્�ુઆ
ર્
દ્વારા કાળ� લેવાતી હોય ત્યાર� તેમને
સામાન્યત: ખાનગી �ફ�ઝિશયન � ૂપ્સ અથવા અન્ય ત્રા�હત આરોગ્યકાળ� પ્રદાતાઓ �ુ એ છે . અમાર� હૉ�સ્પટલ �ુિવધાઓની �દર તાત્કા�લક
અથવા તબીબી ર�તે જ�ર� અન્ય સેવાઓ આપનારાઓની � ૂ�ચ માટ� �ૃપા કર�ને પ�રિશષ્ટ A �ુ ઓ. પ�રિશષ્ટ િન�દ�ષ્ટ કર� છે ક� આ FAP હ�ઠળ કયા
પ્રદાતાઓ આવર� લેવાયા છે અને કયા નહ�. પ્રદાતા � ૂ�ચની દર ત્રણ મ�હને સમીક્ષા કરાય છે અને જો જ�ર� હોય તો તેને તા� કરાય છે .
2.

આિથ�ક સહાય કાયર્ક્રમો, લાયકાત અને અર� કરવા/પ્ર�ક્રયાઓ માટ�ની પદ્ધિતઓ

લાયકાતને આધીન, આિથ�ક સહાય નીચેના કાયર્ક્રમો દ્વારા પ્રાપ્ય હોઈ શક� છે :
a)

મે�ડક�ઇડ અને સોિશયલ િસ�ો�રટ� �વા સરકાર� કાયર્ક્રમો

b)

ન્� ૂ જસ� રા�યનો હૉ�સ્પટલ કાળ� �ુકવણી સહાય કાયર્ક્રમ (“HCPAP”)
હૉ�સ્પટલ કાળ� �ુકવણી સહાય માટ� નો ભંડોળનો સ્રોત ન્� ૂ જસ� સરકાર� કાયદા 1997, પ્રકરણ 263 હ�ઠળ પ્રશાિસત આરોગ્ય કાળ�
સબિસડ� ભંડોળ છે . HCPAP મં�ૂર�થી ન્� ૂ જસ� રા�યમાં એ�ુટ ક�ર હૉ�સ્પટલમાં �દરના દદ� (ઇનપેશન્ટ) અને બહારના દદ�
(આઉટપેશન્ટ) તર�ક�ની સેવા મેળવતા દદ�ઓને િનઃ�ુલ્ક અથવા વળતર સાથેની કાળ� મળે છે . હૉ�સ્પટલ સહાય અને ઘટાડ�લા દર�
કાળ� માત્ર તાત્કા�લક જ�ર� અથવા તબીબી ર�તે જ�ર� અન્ય કાળ� માટ� જ પ્રાપ્ય છે .
દદ�ઓ HCPAP માટ� તો જ લાયક હોઈ શક� છે જો તેઓ ન્� ૂ જસ�ના રહ�વાસી હોય અને:
i.

તેમની પાસે આરોગ્ય કવર� જ ન હોય અથવા કવર� જ હોય પરં � ુ તે માત્ર હૉ�સ્પટલ �બલનો એક ભાગ જ �ુકવ�ું હોય (વીમા
વગર અથવા ઓછા વીમાવા�ં);

ii.

તેઓ કોઈ ખાનગી અથવા સરકાર� પ્રયો�જત કવર� જ (�મ ક� મે�ડક�ઇડ) માટ� લાયક ન હોય; અને

iii.

તેઓ નીચેના આવક તેમજ અસ્�ામત લાયકાતનાં ધોરણો �માં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે , ધરાવતા હોય:

આવક ધોરણ: સંઘીય ગર�બી માગર્દિશ�કા (“FPG”)ના 200% કરતાં ઓછ� અથવા તેટલી પા�રવા�રક �ુ લ આવક ધરાવતા
દદ�ઓ 100% સખાવત કાળ� કવર� જ માટ� લાયક છે . 200% કરતાં વ�ુ પા�રવા�રક �ુ લ આવક ધરાવતા પરં � ુ 300% કરતાં
ઓછ� અથવા તેટલી પા�રવા�રક �ુ લ આવક ધરાવતા દદ�ઓ વળતર સાથેની કાળ� માટ� લાયક છે . િન:�ુલ્ક કાળ� લા�ુ
થશે ક� �િશક કવર કરાયેલા દરો લા�ુ થશે તેનો િનણર્ય ન્� ૂ જસ� આરોગ્ય િવભાગના ફ� પત્રકના ઉપયોગ દ્વારા થશે.

અસ્�ામત ધોરણ: HCPAPમાં અસ્�ામત લાયકાત સીમા ર� ખાનો સમાવેશ થાય છે � દશાર્વે છે ક� વ્ય�ક્તગત અસ્�ામતો

$7,500થી વધવી ન જોઈએ અને પા�રવા�રક અસ્�ામતો $15,000થી વધવી ન જોઈએ.
HCPAP ન્� ૂ જસ�માં ન રહ�તા એવા લોકોને પણ પ્રાપ્ય છે , �મને તાત્કા�લક તબીબી �સ્થિત માટ� તાત્કા�લક તબીબી ધ્યાન આપ�ું જ�ર�
છે .
� દદ�ઓ HCPAP માટ� અર� કરવા ઈચ્છતા હોય તેમણે પ�રવાર/�ુ �ુંબ મા�હતી, ન્� ૂ જસ�માં રહ�વાનો �ુરાવો (ડ્રાઇવરનો પરવાનો,
કાઉન્ટ� ઓળખ પત્ર) અને આવક વેરાનો દસ્તાવેજ (દા.ત. પે સ્ટબ, ફોમર્ W-2, સોિશયલ િસ�ો�રટ� સ્ટ�ટમેન્ટ) અને અસ્�ામતો (દા.ત.
બૅન્ક સ્ટ�ટમેન્ટ) સ�હત સહભા�ગતા માટ� ન્� ૂ જસ� હૉ�સ્પટલ કાળ� સહાય કાયર્ક્રમ અર� � ૂણર્ ર�તે ભર�ને �ુપ્રત કરવી જોઈએ. જો
દદ�ને કોઈ આવક ક� અસ્�ામતો ન હોય તો દદ� દ્વારા અપાયે� ું પ્રમાણન (એટ�સ્ટ�શન) દસ્તાવેજના બદલે ચાલશે.
c)

ન્� ૂ જસ� વીમા વગર�ુ ં વળતર (સરકાર� કાયદો, પ્રકરણ 60)
FPGના 500%થી ઓછ� પા�રવા�રક �ુ લ આવક ધરાવતા તમામ વીમા વગરના દદ�ઓ આ કાયર્ક્રમ હ�ઠળ વળતરવાળ� કાળ� માટ�
લાયક હશે. આ કાયર્ક્રમ હ�ઠળ લાયક દદ�ને � આરોગ્યકાળ� સેવાઓ અપાઈ હશે તેના માટ� સંઘીય તબીબીકાળ� કાયર્ક્રમ (ફ�ડરલ
મે�ડક�ર પ્રોગ્રામ) હ�ઠળ લા�ુ પડતા �ુકવણીના દરના 115%થી વ�ુ નહ� તેટલી રકમનો ચા� કરાશે.

d)

NJ પ�રવારકાળ�
NJ પ�રવારકાળ� એ ન્� ૂ જસ�નો સરકાર� ભંડોળથી ચાલતો આરોગ્ય વીમા કાયર્ક્રમ છે �માં CHIP, મે�ડક�ઇડ અને મે�ડક�ઇડ િવસ્તરણ
(એક્સ્પાન્શન) વસિત (પોપ્� ૂલેશન)નો સમાવેશ થાય છે . NJ પ�રવારકાળ� એ ન્� ૂ જસ�ના કોઈ પણ �મરના લાયક િનવાસીઓને
પોસાય તેવા દર� આરોગ્ય વીમામાં પ્રવેશ આપવા માટ� બનાવાયેલો સંઘ અને રા�ય દ્વારા અપાતા ભંડોળનો આરોગ્ય વીમા કાયર્ક્રમ છે .
NJ પ�રવારકાળ� એ લોકો માટ� છે �મની પાસે રોજગારદાતા (એમ્પ્લોયર) વીમો નથી.
NJ પ�રવારકાળ� માટ� લાયકાત માગતા વ્ય�ક્તઓ માટ� નાણાક�ય લાયકાત �ુધાર� લી અ�ુ�ૂ�લત (મો�ડફાઇડ ઍડ્જસ્ટ�ડ) �ુ લ આવક
અથવા MAGI પર આધા�રત હશે. વ�ુ મા�હતી અહ�થી મળશે: www.njfamilycare.org/default.aspx.

e)

ન્� ૂ જસ� ક�ન્સર િશક્ષણ અને વહ�લી તક� િનદાન (“NJCEED”)
NJCEED કાયર્ક્રમ સ્તન, ડોક (સવાર્ઇકલ), મળાશય (કૉલોર� ટરલ) અને પ્રૉસ્ટ�ટ ક�ન્સર માટ� સઘન પહ�ચ, િશક્ષણ અને સ્ક્ર�િન�ગ સેવાઓ
આપે છે .
લાયક થવા દદ� વીમા વગરનો/ની હોવો/વી જોઈએ અને તેની પા�રવા�રક �ુ લ આવક FPGના 250% અથવા તે કરતાં ઓછ� હોવી
જોઈએ. વ�ુ મા�હતી અહ�થી મળ� શક� છે : www.nj.gov/health/cancer/njceed.

f)

બાળકોમાં આપિ�જનક બીમાર� રાહત ભંડોળ
બાળકોમાં આપિ�જનક બીમાર� રાહત ભંડોળ � પ�રવારોના બાળકો આપિ�જનક બીમાર� ધરાવતા હોય તેમને આિથ�ક સહાય આપે છે .
લાયક ઠરવા માટ�, હૉ�સ્પટલના ખચાર્ઓ પ�રવારની �ુ લ આવકના 10% કરતાં વ�ુ હોવા જોઈએ, ઉપરાંત $100,000થી વ�ુ કોઈ પણ
આવકના 15% હોવા જોઈએ, �યાર� તબીબી ખચાર્ઓ થાય ત્યાર� બાળક 21 વષર્ ક� તેનાથી નાની �મર�ું હો�ું જોઈએ અને પ�રવાર
અર�ની તાર�ખના પહ�લાં ત્રણ મ�હનાથી ન્� ૂ જસ�માં રહ�તો હોવો જોઈએ. સ્થળાંત�રત કામદારો લાયક હોઈ શક� છે , અસ્થાયી િનવાસી
નહ�. વ�ુ મા�હતી અહ�થી ળ� શક� છે : www.state.nj.us/humanservices/cicrf/home.

g)

ન્� ૂ જસ� અપરાધ પી�ડતો વળતર કાયાર્લય
ન્� ૂ જસ� રા�યે ન્� ૂ જસ� અપરાધ પી�ડતો વળતર કાયાર્લય સ્થાિપત ક�ુ� છે �થી અપરાધના પી�ડતોને �ુકસાન અને ખચર્ �માં ક�ટલાંક
ચો�સ અપરાિધક �ૃત્યોના કારણે થયેલા ચો�સ તબીબી ખચાર્ઓનો પણ સમાવેશ થાય છે , માટ� વળતર આપી શકાય.
ન્� ૂ જસ� અપરાધ પી�ડતો વળતર કાયાર્લય માટ� લાયક ઠરવા, અપરાધ ન્� ૂ જસ�માં થયો હોવો જોઈએ અથવા તે ન્� ૂ જસ�ના િનવાસી,

�ની સામે અપરાધ રા�ય બહાર થયો છે , તેને સંબિં ધત હોવો જોઈએ, પી�ડતે 9 મ�હનાની �દર પોલીસને અપરાધની �ણ કર� હોવી
જોઈએ અને પી�ડતે અપરાધની તપાસ અને કાયર્વાહ�માં સહકાર આપવો જોઈએ. દાવો (ક્લેઇમ) અપરાધની તાર�ખના 3 વષર્ની �દર
દાખલ કરવો જોઈએ અને દદ� અપરાધનો/ની િનદ�ષ પી�ડત/પી�ડતા હોવો/વી જોઈએ. વ�ુ મા�હતી અહ�થી મળ� શક� છે :
www.nj.gov/oag/njvictims/index.html.
h)

ABG
IRCની કલમ 501(r)(5) �ુજબ, તાત્કા�લક અથવા તબીબી ર�તે જ�ર� અન્ય કાળ�ના �કસ્સામાં, �મને આવી કાળ� માટ� વીમા કવર� જ
હોય તે વ્ય�ક્તઓને સામાન્ય ર�તે � �બલ કરાય તે રકમથી વ�ુ રકમનો ચા� લાયક દદ�ઓ પર નહ� કરાય.
જો દદ�ઓ વીમો ન ધરાવતા હોય અને તેમની પા�રવા�રક આવક FPGના 500% કરતાં ઓછ� હોય તો તેઓ આ વળતર માટ� લાયક હોઈ
શક� છે . વ�ુમાં, ઓછો વીમો ધરાવતા દદ�ઓની જો પા�રવા�રક �ુ લ આવક FPGના 200% કરતાં વ�ુ પરં � ુ 300% કરતાં ઓછ� અથવા
સમાન હોય તો તેઓ લાયક હોઈ શક� છે .

i)

વચ્�ુઆ
ર્ નો સખાવત સહાય કાયર્ક્રમ (“CAP”)
વીમો ન ધરાવતા દદ�ઓ ક� � મે�ડક�ઇડ માટ� લાયક નથી અને � HCPAP હ�ઠળ 100% વળતર માટ� પણ લાયક થઈ શકતા નથી તેઓ
CAP માટ� લાયક હોઈ શક� છે , જો તેઓ અમે�રકાના નાગ�રક હોય અને તેમની પા�રવા�રક �ુ લ આવક FPGના 500% કરતાં વ�ુ ન હોય.
CAP હ�ઠળ � લોકો સહાય માટ� લાયક ઠર� છે તેમને તાત્કા�લકત અથવા જ�ર� તબીબી પ્ર�ક્રયાઓ માટ� ચા� કરાયેલી રકમના 88%
વળતર મળશે.
CAP હ�ઠળ આિથ�ક સહાય માટ� અર� કરવા, સખાવત સહાય કાયર્ક્રમ અર� �ુપ્રત કરવી જોઈએ. CAP અરજદારોએ પ�રવાર/�ુ �ુંબની
મા�હતી તેમજ આવકના દસ્તાવે� �ુરાવા (HCPAPની કલમ 2(b)માં સમાવાયેલા આવકના �ુરાવાનાં ઉદાહરણો �ુ ઓ) આપવા જોઈએ.

ન્� ૂ જસ� સહભાગીતા માટ� હૉ�સ્પટલ કાળ� સહાય કાયર્ક્રમ અર� અને વચ્�ુઆ
ર્
સખાવત સહાય કાયર્ક્રમ અર� (“અર�ઓ”)ને વચ્�ુઆ
ર્ ની
વેબસાઇટ www.virtua.org પર વચ્�ુઆ
ર્
સખાવત સહાય કાયર્ક્રમ (ચે�રટ� આિસસ્ટન્સ પ્રૉગ્રામ) પરથી નીચે ઉતાર� (ડાઉનલોડ કર�) શકાય છે .
અમારા ગ્રાહક સેવા મંડળ (બ્�ુરો)ને (800) 418-5685 પર ફોન કર�ને અર�ની કાગળવાળ� નકલો પ્રાપ્ત કર� શકાય છે .
જ�ર� દસ્તાવેજો સ�હત � ૂર� કર� લી અર�ને �ુપ્રત કરવા દદ�ઓ પાસે પહ�લા �ડસ્ચા� પછ�ના �બલની તાર�ખથી 365 �દવસ હશે.
�ૃપા કર�ને � ૂર� કર� લી અર�ઓ (જ�ર� તમામ દસ્તાવેજો સાથે) નીચેના સરનામા પર મોકલો:
Virtua Patient Accounting
2000 Crawford Place, Suite 100
Mount Laurel, NJ 08054
જો અ� ૂણર્ અર� મળશે તો વચ્�ુઆ
ર્
દદ�ને લે�ખત � ૂચના (નો�ટસ) મોકલશે �માં લખે� ું હશે ક� FAP-લાયકાત િનણર્ય કરવા માટ� વ�ુ
મા�હતી/દસ્તાવેજ જ�ર� છે અને દદ�ને િવનંતી કરાયેલા દસ્તાવેજ આપવા વાજબી સમય (30 �દવસો) આપશે. વચ્�ુઆ
ર્
દદ�ને આ FAPના સાદા
ભાષા સારાંશ (“PLS”)ની એક નકલ પણ આપશે. PLS એ લે�ખત િનવેદન છે � વ્ય�ક્તને � ૂ�ચત કર� છે ક� વચ્�ુઆ
ર્
FAP હ�ઠળ આિથ�ક સહાય
પ્રસ્તાિવત કર� છે અને સ્પષ્ટ, લ�ુ અને સમજવામાં સરળ ભાષામાં વ�ુ મા�હતી આપે છે . વ�ુમાં, વચ્�ુઆ
ર્
અને વચ્�ુઆ
ર્
વતી કામ કરતો કોઈ પણ
ત્રા�હત પક્ષ વાજબી સમય માટ� �ુકવણી મેળવવા કોઈ પણ અસાધારણ વ�ુલી કાય� (“ECAs”)ને અટકાવી દ� શે.
3.

ચા� કરાયેલી રકમ ગણવાનો આધાર

�ુક-બેક મેથડનો ઉપયોગ કર�ને વચ્�ુઆ
ર્
વાિષ�ક ધોરણે તેની હૉ�સ્પટલ �ુિવધાઓ માટ� AGB ટકાવાર� સ્થાિપત કરશે. AGB ટકાવાર� સેવા માટ�
મે�ડક�ર ફ� કાયર્ક્રમ + ખાનગી આરોગ્ય વીમા કંપનીના દાવાને આ દાવા સાથે સંકળાયેલા �ુ લ ચા� દ્વારા ભાગીને ગણવામાં આવે છે . તે� ું �
પ�રણામ આવે તે AGB ટકાવાર�ને AGB રકમ ન�� કરવા િન�દ� ષ્ટ પ્ર�ક્રયા માટ� �ુ લ ચા� દ્વારા �ુણવામાં આવે છે .
અમારા ગ્રાહક સેવા મંડળને (800) 418-5685 પર ફોન કર�ને િવનંતી કરવાથી ગણાયેલી AGB ટકાવાર� તેમજ તેની સાથે ટકાવાર��ું વણર્ન િનઃ�ુલ્ક

મળે છે .
FAP-લાયક તર�ક� ન�� કરાયેલી વ્ય�ક્ત પર IRC કલમ 501(r)(5) �ુજબ તાત્કા�લક અને તબીબી ર�તે જ�ર� અન્ય આરોગ્યકાળ� સેવાઓ માટ�
AGB કરતાં વ�ુ ચા� નહ� લગાવવામાં આવે. AGB એ FAP-લાયક વ્ય�ક્તને ચા� કરાતી મહ�મ રકમ છે . આ FAP �ુજબ, FAP-લાયક વ્ય�ક્તને
AGB કરતાં ઓછો અથવા આ FAP હ�ઠળ તેઓ �ના માટ� લાયક ઠર� તે અન્ય કોઈ વળતરવાળા દરનો ચા� કરાશે.
4.

FAPનો બહોળો પ્રચાર

વચ્�ુઆ
ર્ નો દદ� �હસાબ િવભાગ આિથ�ક સહાય માટ� વ્ય�ક્ત લાયક છે ક� ક�મ તે ન�� કરવા વાજબી પ્રયાસોનો ઉપયોગ કર�ને ન્યાયી અને
સાતત્યસભર આિથ�ક સહાય આપવા તેના શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કરશે. વચ્�ુઆ
ર્ એ આપણા દદ�ઓની આિથ�ક સહાય માટ�ની જ��રયાતો અને આપણી પોતાની
ુ ન કર�ુ ં જ જોઈએ તેથી સહાય એ �ગત જવાબદાર�ની જગ્યા ન લઈ શક�. � વ્ય�ક્તઓ તેમની કાળ�
વ્યાપક નાણાક�ય જવાબદાર� વચ્ચે સં�લ
માટ� �ુકવવા નાણાક�ય સાધનો ધરાવતા હોવા�ું જણાય તેમની પાસે તેમ કરવા અપેક્ષા છે અને વચ્�ુઆ
ર્
જ�ર� હોય તેમ તેની અસ્�ામતોની રક્ષા
કરવા કાયદા હ�ઠળ અ�ુમિત હોય તેવાં પગલાં લેવાનો અિધકાર અબાિધત રાખે છે .
આપણા દદ�ઓના લાભ માટ�, આપણો FAP, અર�ઓ અને PLS વચ્�ુઆ
ર્ ની વેબસાઇટ www.virtua.org પર પ્રાપ્ય છે .
FAP, અર�ઓ અને PLSની કાગળ નકલો અમાર� હૉ�સ્પટલ �ુિવધાઓના નીચેનાં �હ�ર સ્થળો પર િવનંતી કરવાથી િન:�ુલ્ક મળ� શકશે:
-

તાત્કા�લક (ઇમ�ન્સી) �મ;

-

બહારના દદ� (આઉટપેશન્ટ) ન�ધણી; અને

-

પ્રવેશ ન�ધણી.

ઉપરાંત અમારા ગ્રાહક સેવા મંડળને (800)418-5685 પર ફોન કર�ને FAP, અર�ઓ અને PLSની કાગળ નકલો માગી શકાય છે .
વચ્�ુઆ
ર્ એ આપણા દદ�ઓ અને સ�ુદાયના સભ્યોને પ્રાપ્ય આિથ�ક સહાયની � ૂચના અને મા�હતી આપવાના પ્રયાસમાં �હ�ર હૉ�સ્પટલ સ્થળોએ
પ્ર�ુખ ર�તે પ્રદશર્નો ઊભાં કયા� છે .
વચ્�ુઆ
ર્
આિથ�ક સહાયની પ્રાપ્યતા િવશે સ�ુદાયના સભ્યોને મા�હતી આપવાના તમામ વાજબી પ્રયાસો પણ કરશે.
પ્રવેશ અથવા �ટવાની (�ડસ્ચા�) પ્ર�ક્રયાના ભાગ �પે વચ્�ુઆ
ર્
PLSની એક નકલ પણ પ્રસ્તાિવત કરશે.
વચ્�ુઆ
ર્ ની પ્રાથિમક સેવા િવસ્તારમાં તમામ મહત્ત્વની વસિતનો સમાવેશ કરવાના પ્રયાસમાં FAP, અર�ઓ અને PLS એ બ�ું �ગ્રે�માં તેમજ
�ગ્રે�માં મયાર્�દત િન�ુણતા (“LEP”) ધરાવતી વસિત, � 1,000 લોકો અથવા વચ્�ુઆ
ર્ ની સેવા મેળવતા સ�ુદાયના 5%, ની �ુખ્ય ભાષામાં પ્રાપ્ય
છે .

5.

�બ�લ�ગ અને વ�ુલી નીિત

વચ્�ુઆ
ર્
તેના �બ�લ�ગ અને વ�ુલી �ક્રયાઓના સંદભર્માં તમામ િનયમનો અને તે સંદભર્માં કરારની સંમત થયેલી જોગવાઈઓ�ું પાલન કરશે.
તમામ �હસાબોના સંદભર્માં �ુકવણી મળે તે �ુિનિ�ત કરવા �બ�લ�ગ અને તે પછ��ુ ં ફોલોઅપ કરવા માટ� દદ� �હસાબ િવભાગ જવાબદાર હશે. જો
બાક� રકમ માટ� �ુખ્ય જવાબદાર� સાથે �ુકવનાર દ્વારા �ુકવણીના પગલે શેષ રકમ બાક� હશે (દા.ત. કપાત પાત્ર અથવા કૉઇન્સ્યોરન્સ રકમ) તો
�હસાબ બેલન્ે સ માટ� �દ્વતીય જવાબદાર� સાથે શેષ �હસાબ બેલેન્સ પક્ષ (પાટ�)ના નામે �બલ કર� દ� વાશે. � દદ�ઓ વીમો ધરાવતા નથી અથવા
શેષ બેલેન્સ માટ� ઓ�ં વીમા કવર� જ ધરાવે છે , તેવા દદ�ઓના સંદભર્માં વચ્�ુઆ
ર્
ત્યાં �ુધી કાળ� માટ� �ુકવણી મેળવવા વ્ય�ક્ત સામે અસાધારણ
વ�ુલી કાય� (“ECAs”) નહ� શ� કર� �યાં �ુધી વચ્�ુઆ
ર્ ના FAP હ�ઠળ સહાય માટ� વ્ય�ક્ત લાયક છે ક� નહ� તે ન�� કરવા વાજબી પ્રયાસો ન થાય.
એ દદ�ઓ �મના માટ� કોઈ ઓળખાયેલા ત્રા�હત આરોગ્ય વીમા કવર� જ નથી તેમના �હસાબો FAP હ�ઠળ પ્રસ્તાિવત વળતરની પ્રાપ્યતાથી જવાબદાર
પક્ષને ��ૃત કરવા સાથે વ્યાખ્યાિયત સ્વ�ુકવણી વ�ુલી ચક્રને અ�ુસરશે.

એકવાર � ૂર� કર� લી FAP અર� મળ� �ય, તે પછ� વચ્�ુઆ
ર્ :
a)

વ્ય�ક્ત સામે કોઈ પણ ECA અટકાવી દ� શે (વચ્�ુઆ
ર્
વતી કામ કરતા ત્રા�હત પક્ષો (પાટ�) પણ હાથ ધર� લા ECAને અટકાવી દ� શે;

b)

સમયબદ્ધ ર�તે FAP-લાયકાત િનણર્ય કરશે અને તે� ું દસ્તાવે�કરણ કરશે; અને

c)

જવાબદાર પક્ષ (પાટ�)ને િનણર્ય તેમજ િનણર્યના આધારની લે�ખતમાં � ૂચના આપશે.
જો દદ� FAP-લાયક જણાશે તો વચ્�ુઆ
ર્ :
i.

FAP-લાયક વ્ય�ક્તને � રકમ ભરવાની છે , આ રકમ કઈ ર�તે ન�� કરવામાં આવી અને AGBને સંબિં ધત મા�હતી
કઈ ર�તે મેળવાઈ તે � ૂચવ�ું �બ�લ�ગ સ્ટ�ટમેન્ટ આપશે;

ii.

વ્ય�ક્ત દ્વારા કરાયેલી કોઈ પણ વધારાની �ુકવણીને પરત આપશે; અને

iii.

દ� � ું વ�ુલવા દદ�ઓ સામે લેવાયેલા કોઈ પણ ECAને ઉલટાવવા ત્રા�હત પક્ષો (પાટ�ઓ) તમામ વાજબી પ્રાપ્ય
પગલાંઓ લેશે.

વ્યાખ્યાિયત સ્વ-�ુકવણી વ�ુલી ચક્ર (પહ�લા �ડસ્ચા� પછ�ના �બલની તાર�ખથી 120 �દવસો)ના �તે �ુકવણીની વ્યવસ્થાઓ કરવાની અથવા
આિથ�ક સહાય માટ� મં�ૂર�ની પ્ર�ક્રયામાં ન હોય તેવા બાક�ના કોઈ પણ નહ� �ુકવાયેલા �હસાબો ત્રા�હત પક્ષ સંસ્થા (“સંસ્થા)ને વ�ુલી માટ�
હસ્તાંત�રત (ટ્રાન્સ્ફર) કર� દ� વામાં આવશે. આ હસ્તાંતરણ પહ�લાં જોક� જવાબદાર પક્ષ (પાટ�)ની વાિષ�ક આવકનો �દાજ બહારની િધરાણ સંસ્થા
પાસેથી મેળવી શકાય છે . આવકના �દાજ પરથી જો એ�ુ ં ન�� કર� શકાશે ક� વ્ય�ક્ત FAP-લાયક છે , તો ચા�માં ઉપર ઉલ્લે�ખત ઘટાડો લા�ુ
કરાશે અને બાક��ુ ં ચોખ્�ું બેલન્ે સ સંસ્થાને વ�ુલી માટ� હસ્તાંત�રત કર� દ� વામાં આવશે. વ�ુમાં, સંભિવત FAP-લાયકાત િનણર્યના આધાર �ગે
વચ્�ુઆ
ર્
વ્ય�ક્તને � ૂ�ચત કરશે.
સંસ્થા પાસે �હસાબ 180 �દવસો માટ� રહ�શે. આ સમયગાળા પછ�, બાક� રકમ�ું બેલેન્સ મેળવવાની વ્યવસ્થા ન થતાં વચ્�ુઆ
ર્
ક� તેના વતી કોઈ
ત્રી� પક્ષો (પાટ�) નીચેનાં ECA હાથ ધર� શક� છે :
a)

ગ્રાહક િધરાણ�ું � ૃ�ાંત આપતી સંસ્થાઓ અથવા િધરાણ મંડળો (બ્�ુરો)ને વ્ય�ક્ત િવશે પ્રિત�ૂળ મા�હતી�ું � ૃ�ાંત જણાવ�ુ;ં

b)

વ્ય�ક્તની સંપિ� પર ગ્રહણાિધકાર � ૂકવો;

c)

વ્ય�ક્ત�ું બૅન્ક ખા�ું અથવા અન્ય �ગત સંપિ� ટાંચમાં લેવી અથવા જપ્ત કરવી;

d)

વ્ય�ક્ત સામે કોઈ નાગ�રક કાયર્ શ� કર�ુ;ં અને

e)

વ્ય�ક્તના પગારને કાયદાક�ય જપ્ત કરવા નો�ટસ આપવી (ગાિન�િશ�ગ).

120 �દવસના અિધ� ૂચના (નો�ટ�ફક�શન) સમયગાળા પછ� દદ�ના બાક� �હસાબો �ગે ECA શ� કરવા વચ્�ુઆ
ર્
વ�ુલી સંસ્થાઓ અને વચ્�ુઆ
ર્
વતી
કામ કરતા ઍટન�ઓને અિધ�ૃત કર� શક� છે . ECA શ� કરતા પહ�લાં FAP હ�ઠળ આિથ�ક સહાય માટ� વ્ય�ક્ત લાયક છે ક� ક�મ અને નીચેનાં પગલાં
લેવાયાં છે ક� ક�મ તે ન�� કરવા વચ્�ુઆ
ર્
વાજબી પ્રયાસો �ુિનિ�ત કરશે.:
1.

દદ�ને લે�ખત � ૂચના (તમામ �બ�લ�ગ સ્ટ�ટમેન્ટ સ�હત) અપાઈ છે , �માં:
-

લાયક દદ�ઓ માટ� આિથ�ક સહાય પ્રાપ્ય છે તે � ૂચવે� ું છે ;

-

કાળ� માટ� �ુકવણી મેળવવા વચ્�ુઆ
ર્
� ECA શ� કરવા ધાર� છે તે ઓળખાયેલાં છે ; અને

-

એક �િતમ તાર�ખ જણાવે છે �ના પછ� આવાં ECA શ� કર� શકાય છે .

2.

દદ�ને તેના 3� �બ�લ�ગ સ્ટ�ટમેન્ટ સાથે PLSની એક નકલ મળ� છે ; અને

3.

વ્ય�ક્તને FAP િવશે અને વ્ય�ક્ત આિથ�ક સહાય અર� પ્ર�ક્રયા સાથે કઈ ર�તે સહાય મેળવી શક� છે તે �ગે મૌ�ખક � ૂચના આપવા
વાજબી પ્રયાસો કરાયા છે .

ત્રા�હત પક્ષનો વીમો
1.

વચ્�ુઆ
ર્
મે�ડક�ર અને મે�ડક�ઇડને �બલ મોકલશે;

2.

વચ્�ુઆ
ર્
દદ� વતી તમામ ત્રા�હત પક્ષ વીમા કંપનીઓને �બલ મોકલશે. વચ્�ુઆ
ર્
દદ�ઓનો તેમણે નહ� �ુકવેલા વીમા બેલેન્સ �ગે
સંપકર્ સાધવા�ું શ� કર� તે પહ�લાં વીમા કંપનીઓને �ુકવણી આપવા 45 �દવસનો સમય અપાશે;

3.

વચ્�ુઆ
ર્
મોટર �વ્હકલ અને કામદારો વળતર દાવાને આવર� લેતા ત્રી� પક્ષો (પાટ�)ઓને �બલ મોકલશે; અને

4.

જો �ુકવણી નહ� મળે તો દદ�ઓ તેમના �બલો માટ� �િતમ ર�તે જવાબદાર હશે િસવાય ક� કરાર ક� િનયમનો દ્વારા પ્રિતબંિધત હોય.

વીમા ન હોય, વણઉક�લ્�ું અને સ્વ�ુકવણી બેલન્ે સ
1.

EMTALA (તાત્કા�લક તબીબી સારવાર અને સ�ક્રય પ્રસવ કાયદો) હ�ઠળ આવર� લેવાયેલી આક�સ્મક, તાત્કા�લક અને પ્રસવ તથા પ્ર� ૂિત
સેવાઓ અગાઉની �ુકવણીને આધીન નથી. વચ્�ુઆ
ર્
એવા કોઈ કાય� નહ� કર� �નાથી વ્ય�ક્ત તાત્કા�લક તબીબી કાળ� માગવાથી
હતોત્સાહ થાય �મ ક� તાત્કા�લક તબીબી �સ્થિતઓ માટ� સારવાર મેળવતા પહ�લાં તાત્કા�લક િવભાગ દદ�ઓ પાસે �ુકવણીની માગણી
કરવી અથવા તાત્કા�લક િવભાગ ક� અન્ય િવસ્તારો �યાં આવી પ્ર� ૃિ� તાત્કા�લક કાળ� તટસ્થ ર�તે આપવાની જોગવાઈમાં દખલ દ�
તેમ હોય ત્યાં દ� � ું વ�ુલીની પ્ર� ૃિ�ઓને અ�ુમિત આપવી.

2.

સેવાના સમય �ુધીમાં �ણીતા કપાત, આવર� લેવાયેલી સેવાઓ માટ� િનધાર્�રત �ુકવણી (કૉપે) અને કૉઇન્સ્યોરન્સ રકમ માટ�ની
�ુકવણી બાક� હોય.

3.

નહ� આવરાયેલા, વીમો ન કરાયેલા અને “�વનશૈલી”ની સેવાઓ માટ�ની �ુકવણી સેવાના સમય �ુધીમાં �ુકવણીને પાત્ર છે
(�વનશૈલી પ્ર�ક્રયાઓની વ્યાખ્યા તબીબી ર�તે �બનજ�ર� પ્ર�ક્રયાઓ �મ ક� �ુન: સ્થાપી ન શકાય તેવી સ�દયર્ (નોન �રસ્ટોર� �ટવ
કૉસ્મે�ટક) શ��ક્રયા તર�ક� કરવામાં આવે છે .).

4.

દદ��ુ ં બેલન્ે સ � સેવા પહ�લાં �ુકવી શકાય તેમ નથી અને વીમાની �ુકવણી પછ� અથવા ઈનકાર પછ� બાક� બેલેન્સ નીચેની કોઈ પણ
એક પદ્ધિત દ્વારા ઉક�લી શકાય છે :

5.

a.

�ગત ભંડોળ, ક્ર��ડટ કાડર્ માંથી � ૂર� �ુકવણી;

b.

મયાર્�દત �ુદ્ત સમય �ુકવણીઓ (�ુ ઓ �ુકવણી વ્યવસ્થા નીિત); અથવા

c.

મં�ૂર આિથ�ક સહાય. (�ુ ઓ વચ્�ુઆ
ર્ નો FAP)

એક વાર �હસાબ બેલન્ે સ દદ�ની જવાબદાર� બની �ય તે પછ� 3-5 કામકા� �દવસોમાં દદ�ને એક સ્ટ�ટમેન્ટ મેઇલ કરવામાં આવશે. આ
તાર�ખ અિધ� ૂચના (નૉ�ટ�ફક�શન) સમયગાળાની શ�આત દશાર્વે છે . “અિધ� ૂચનાનો સમયગાળો” 120 �દવસનો સમયગાળો છે �ની
�દર દદ� સામે કોઈ ECA શ� કરવામાં નહ� આવે.

6.

આ સમયે વચ્�ુઆ
ર્ ના સ્વ�ુકવણી વેપાર� (વેન્ડર) તેમ�ું �બ�લ�ગ ચક્ર શ� કરવા માટ� �હસાબમાં સ�ક્રય તાર�ખ દાખલ કરશે.
a.

દદ�ને 3 પત્રો મળશે. આ પત્રોમાં ઉપરોક્ત �ુકવણી િવકલ્પો તેમજ વચ્�ુઆ
ર્ ના FAP �ગે મા�હતીનો સમાવેશ હશે. વ�ુલીને
�હસાબ મોકલતા પહ�લાં દદ�ને ફોન કોલ/પ્રયાસો કરવામાં આવશે. આ પગલાંઓ તમામ �હસાબોને તેની પ્ર�ક્રયા કરવા
અ�ુમિત આપશે;

b.

દદ�ને પ્રારં �ભક �ડસ્ચા� પછ�ના �બલથી ઓછામાં ઓછા 120 �દવસો �ુધી વ�ુલી સંસ્થાને હસ્તાંતરણ નહ� થાય;

c.

અચો�સ સરનામાંઓ સાથેના �હસાબો તેમજ � દદ�ઓ � ૃત્�ુ પામ્યા છે તેમના સંબિં ધત �હસાબો વ�ુલી સંસ્થાઓને
હસ્તાંત�રત કર� શકાય છે જો �હસાબ પર સમથર્નકાર� સંશોધન દસ્તાવેજો હોય. ખોટાં સરનામાંઓ માટ� તેમજ �ુ �ુંબ/સંપિ�
ન ધરાવતા � ૃત દદ�ઓ માટ�ની યોગ્ય કાયર્વાહ� અ�ુસરવી જોઈએ અને �હસાબ પર તે� ુ ં દસ્તાવે�કરણ થ�ું જોઈએ.

7.

વ�ુલી સંસ્થાને મોકલતા પહ�લાં, વીમો નહ� ધરાવતા તમામ વ્ય�ક્તઓના �હસાબોની વચ્�ુઆ
ર્ ના CAPના સંદભર્માં આવક લાયકાત માટ�

ચકાસણી થાય છે . જો લાયક હોય તો, વ�ુલી સંસ્થાને મોકલતા પહ�લાં �હસાબો�ુ ં ઍડ્જસ્ટમેન્ટ કરાય છે .

