Centrul Medical Valley
(Valley Medical Center) Acord Financiar

Prin semnătura de mai jos, sunt de acord cu
următoarele:
1. Sunt răspunzător, în avans sau în orice moment din
timpul serviciului, să plătesc suma de bani ce cade în
responsabilitatea pacientului. Sumele se pot schimba, în
funcţie de serviciile prestate şi voi fi răspunzător să achit
orice sumă rămasă în responsabilitatea pacientului, odată cu
primirea notei de plată.
2. În situaţia în care semnez ca agent al pacientului, îmi
asum personal îndatoririle pentru sumele ce cad în
responsabilitatea pacientului.

12. Orice acțiune judecătorească pentru colectarea sumelor
datorate din contul meu poate fi înregistrată în Districtul King,
Washington.
13. Centrul Medical Valley poate să vă întrerupă acordarea de
servicii de îngriijirea sănătății, dacă se constată o stare proastă
a contului dvs. Și este înaintat unei agenţii de colectare a
datoriilor. Orice decizie în acest sens se va face pe baza unei
revizuiri aprofundate a contului dvs.

Înțeleg că:
■■

3. Dacă sunt căsătorit(ă), partenerul(a) mariajului este obligat(ă),
prin prezenta, să achite suma ce cade în responsabilitatea
pacientului/pacientei.
4. Dacă am asigurare medicală, este responsabilitatea mea
să-mi înţeleg beneficiile şi să prezint cartea de asigurare
medicală. Informaţiile legate de cartea de asigurare medicală
vor fi folosite pentru: a) a anunţa societatea de asigurări
despre admiterile în spital, intervenţiile chirurgicale şi vizitele
la urgenţă, în urmatarea zi lucratoare, şi b) a trimite notele
de plată în concordanţă cu instrucţiunile planului meu de
asigurare medicală.
5. Dacă nu prezint nici cartea de asigurare medicală şi nici un alt
document care să ateste dovada acoperirii medicale şi dacă
asigurarea refuză să acopere cheltuielile, sau dacă acoperirea
cheltuielilor este refuzată din motiv că Centrul Medical Valley
sau Reteaua Clinică sunt considerați a fi prestatori de servicii
medicale fără contract cu societatea de asigurări, înțeleg
că Centrul Medical Valley mă consideră raspunzător pentru
achitarea notelor mele de plată.
6. Centrul Medical Valley poate schimba oricare din informațiile
financiare pe care eu le ofer, cu părțile autorizate, pentru a
înlesni plățile.

■■

■■

7. Să achit către Centrul Medical Valley toate soldurile rămase
după ce beneficiile de asigurare medicală vor fi fost plătite, cu
excepția acelora interzise prin lege sau contract.
8. Să anunț Centrul Medical Valley despre orice schimbare de
asigurare medicală şi/sau adresă.

■■

9. Centrul Medical Valley poate impune o dobandă rezonabilă,
penalizări de întârziere, costuri şi/sau taxe de avocat
rezonabile, în situaţia în care contul meu ar deveni delicvent.
10. Să anunţ Serviciile pentru Client de la Centrul Medical Valley
dacă nu am posibilitatea să-mi achit soldul datorat în decurs
de 30 de zile de la primirea notei de plată.
11. Să solicit alte programe financiare pentru care m-aş putea
califica la solicitarea Centrului Medical Valley, dacă nu am
posibilitatea să-mi achit contul.

■■

NUMAI pentru acei pacienti cu Medicare şi Medicaid:
Clinica la care voi fi vazut(ă) astăzi este sau nu este, o
clinică-spital (Clinică HB). Dacă este o clinică-spital (Clinică
HB), în general, voi primi două note de plată: una de la spital
(pentru costurile spitalului, incluzând întreţinerea clădirii,
echipamentul, furnituri şi timpul personalului de deservire)
şi una de la medic sau alte cadre medicale (pentru costurile
serviciilor profesionale de îngriijirea sănătății). Fiecare aceste
note de plată pot conduce la responsabilităţi băneşti din
partea pacientului şi/sau asigurării, în funcţie de tipul poliţei
de asigurare pe care o am. Suma exactă acoperită de
asigurare sau de pacient va depinde de serviciile prestate şi de
prevederile stipulate în poliţa de asigurare pe care aş avea-o.
Este posibil să primesc note de plată suplimentare de la medici
care au oferit servicii derivate din serviciile primite la Centrul
Medical Valley, incluzând clinicile acestuia şi serviciile auxiliare.
Unii dintre aceştia pot fi contractori ai Centrului Medical
Valley, în timp ce alţii pot fi personal independent de îngriijirea
sănătății din clinici particulare. Pentru mai multe informaţii
despre celelalte părţi care pot trimite note de plată, vă rugăm
să consultaţi broşura “Informaţii Importante despre Nota de
Plată”(“Important Information About Your Bill”) sau Politica
Financiară a Reţelei Clinice (the Clinic Network Financial Policy).
Înţeleg că unele servicii pot să nu fie acoperite de asigurarea
mea medicală sau de planul guvernamental de asigurare, cum
ar fi controalele fizice anuale sau materiale medicale. Detalii
sunt explicate în broşura “Informaţii Importante despre Nota
de Plată”(“Important Information About Your Bill”) şi Politica
Financiară a Reţelei Clinice (the Clinic Network Financial Policy).
Plata serviciilor legate de o vătămare accidentală, cum ar fi un
accident rutier sau un accident / vătămare la locul de muncă
pot fi deasemenea excluse din planul asigurării mele de
sănătate.
Centrul Medical Valley solicită şi, dacă eu îl dau, va folosi
Numărul meu Social (Social Security Number) pentru a înlesni
accesul la orice posibile beneficii de sănătate federale sau
de stat, a-mi verifica identitatea, sau a înlesni planificarea
externării. Divulgarea Numărului meu Social (Social Security
Number) este voluntară, cu excepţia situaţiilor în care se
solicită beneficii de îngriijirea sănătății federale sau de stat.

(продолжение на обратной стороне)
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■■

■■

■■

Informaţiile mele relative la Raportul de Credit al
Consumatorului (My Consumer Credit Report) pot fi accesate
din următoarele motive: (1) pentru a determina asistenţa
financiară disponibilă; (2) asistenţă în rezolvarea procesului
plăţilor, sau dacă; (3) eu declar că mi-a fost furată identitatea.
Până ce conturile mele sunt clarificate, consimt ca Centrul
Medical Valley şi oricare agenţi care acţionează în numele
lui, pot să mă contacteze în privinţa conturilor mele prin
diverse mijloace, incluzând, dar fără a se limita la 1) numere de
telefon mobil, fix, sau text, date de mine; 2) adresa de email
dată de mine, 3) sisteme auto-dialer şi 4) mesaje vocale preînregistrate.
O penalizare financiară de 1% pe lună se va acumula asupra
sumelor neacoperite de asigurare 30 de zile de la primul extras
de cont/notă de plată. Dacă se aşteaptă o plată în contul
dvs. de la asigurare, penalizarea financiară va începe să se
acumuleze asupra soldului ce cade în responsabilitatea dvs. de
plată, 30 de zile după ce Centrul Medical Valley primeşte plata
de la asigurarea dvs.

Eliberarea Informațiilor: Cu excepția situațiilor în care eu indic
Centrului Medical Valley să nu trimită nota de plată la compania
mea de asigurare şi plătesc personal la momentul serviciului,
autorizez, prin prezenta, Centrul Medical Valley să dezvăluie
toată, sau orice parte din fişa mea, sau orice alte informaţii în
posesia Centrului Medical Valley, oricărei persoane sau entități
care este, sau poate fi, răspunzătoare pentru toate, sau o parte
a cheltuielilor legate de îngriijirea mea la Centrul Medical Valley,
incluzând, fără a se limita la, agențiile pentru compensarea
lucrătorilor, companiile de asigurare, fondurile de ajutor social
sau patronul meu. Prin prezenta, eliberez Centrul Medical Valley
de toate responsabilitățile legale sau răspunderile care ar putea
apărea din divulgarea informaţiilor mele, aşa cum au fost descrise
în acest paragraf. Cu excepția situațiilor în care eu indic Centrului
Medical Valley să nu trimită nota de plată la compania mea de
asigurare şi plătesc personal la momentul serviciului, autorizez,
prin prezenta, Centrul Medical Valley să furnizeze informaţiile
solicitate ca fragmente din fişa mea medicală către orice agenție
de asigurări, intermediarii ei sau alte facilități de îngriijirea
sănătății care să-mi continue tratamentul.
Direcționarea Beneficiilor de Asigurare: Prin prezenta
desemnez ca toate beneficiile care altfel mi-ar fi fost plătite
mie de către compania de asigurări, să fie direcționate către
Centrul Medical Valley, pe perioada spitalizării şi/sau pe perioada
tratamentului şi serviciilor, incluzând vizitele la clinică.
Delegarea Agentului Responsabil Financiar (dacă altul
decât pacientul): Prin prezenta deleg responsabilitatea
financiară a sumei în responsabilitatea pacientului oricărei părti
care este de accord să acționeze ca agent în numele meu, pe
perioada spitalizării şi/sau pe perioada tratamentului şi serviciilor,
incluzând vizitele la clinică.
Beneficiarii de Medicare: Declarație prin care se dă
permisiunea ca plata beneficiilor de la Medicare să se facă direct
către prestatorul de servicii medicale.

Solicit plata beneficiilor Medicare autorizate pentru orice
servicii medicale oferite mie de Centrul Medical Valley.
Autorizez oricare deținător al informaţiilor mele medicale
sau de altă natură, să elibereze către Medicare şi agenții săi
orice informaţii necesare în determinarea acestor beneficii
sau beneficiilor pentru servicii corelate. Solicit ca beneficiile
autorizate să fie făcute în numele meu.
Autorizez plata pentru acoperirea costurilor oricărui medic
pentru care Centrul Medical Valley este autorizat să emită notă
de plată în legătură cu serviciile lui. Înțeleg că sunt răspunzător
pentru orice sumă în responsabilitatea pacientului stabilită
prin polița de asigurare medicală, sumă deductibila, sumă de
co-asigurare şi/sau sumele aferente serviciilor neacoperite
de asigurare. Voi fi anunțat în avans despre serviciile pe care
Medicare nu le consideră necesare din punct de vedere medical
şi se vor face aranjamente financiare dacă voi alege să fac
această procedură. Medicare poate considera că unele servicii
comandate de medicul meu nu sunt necesare din punct de
vedere medical. Voi fi anunțat în avans despre costul acestor
servicii, ca să pot discuta cu doctorul meu în găsirea unei soluții.
Dacă voi decide să primesc asemena servicii, voi colabora cu dvs.
pentru a aranja o plată personală.
Beneficiarii de Medicaid: Înțeleg că beneficiile mele de
Medicaid nu acoperă anumite servicii şi recunosc că voi fi
responsabil pentru plata acestor servicii, incluzând, dar fără a se
limita la, îngrijire dentară, îngrijire ne-urgentă, circumcizia nounăscuților şi sfătuirea nutritivă, cu excepția diabetului. Dacă am
asigurare numai pentru planificare familială, înțeleg că mi se cere
să platesc pentru toate celelalte servicii.
Ajutor Financiar: Centrul Medical Valley se angajează să ofere
serviciile medicale necesare tuturor persoanelor care au nevoie
de asemenea servicii, indifferent de posibilitățile lor de plată.
Dacă eu îndeplinesc criteriile de nevoiaş în conformitate cu
legea WAC 246-453, suma în responsabilitatea pacientului poate
fi anulată sau redusă în concordanță cu polița de caritate a
Centrului Medical Valley.
SEMNĂTURA:_________________________________________
(PACIENT SAU PERSOANA AUTORIZATĂ SĂ DEA
CONSIMŢĂMÂNTUL)
Data:_ ______________________________________________
Dacă semnat de o persoană,
alta decât pacientul(a), relația cu pacientul(a):________________
Dacă pacientul(a) nu poate semna, motivul:_________________
___________________________________________________
Obținut verbal?

Nu

Da
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