
  

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH 

CẢM ƠN BẠN đã chọn trung tâm y tế overlake là nơi dịch vụ của bạn.  Chúng tôi muốn trải nghiệm của bạn với chúng tôi 

thật ưng ý từ thời điểm bạn đăng ký dịch vụ tới thời điểm tài khoản bệnh nhân của bạn được giải quyết xong. Chúng tôi nhìn nhận 

những khó khăn về tài chính đi đôi với dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho nên chúng tôi muốn bạn biết chúng tôi có cung cấp các 

chương trình để hỗ trợ cho bạn.  Chúng tôi có nhân viên tư vấn về tài chính sẵn sàng hồi đáp bất kỳ những câu hỏi gì về chương 

trình của chúng tôi và họ sẽ giúp bạn đăng ký cho các chương trình tốt nhất cho bạn.  

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIẢM GIÁ - THANH TOÁN NHANH (PROMPT PAY) 

Chương trình này chỉ dành duy nhất cho các dịch vụ y tế cần thiết cho trường hợp không có bảo hiểm. Chương trình này cũng 

dành cho những bệnh nhân đủ điều kiện dựa theo chương trình bảo hiểm y tế bệnh nhân không có bảo hiểm vì họ đã tối đa hoá 

giới hạn tiền cấp dưỡng của họ.   Bệnh nhân sẽ được giảm giá 30% so với tổng chi phí tài khoản bằng cách trả hết tiền đầy đủ cho 

trung tâm y tế overlake hoặc bệnh viện y tế overlake trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được hoá đơn đầu tiên.  

Xin hãy liên hệ với nhân viên tư vấn tài chính bằng cách gọi 425-688-5655 hoặc gọi 425-688-5299 để sắp xếp được giảm giá.  

CHƯƠNG TRÌNH TRẢ GÓP DÀI HẠN 

Chúng tôi sẵn sàng làm việc với bạn thiết lập kế hoạch để trả góp.  Việc thanh toán trả góp và thời hạn hợp đồng sẽ phụ thuộc vào 

hoá đơn tiền nong còn lại của bạn.  Tất cả các kế hoạch trả góp cần bạn phải thanh toán số tiền dựa trên lịch trình của hợp đồng 

và số tiền được thiết lập với nhân viên tư vấn của overlake.  Muốn biết thêm chi tiết về kế hoạch trả góp xỉn điện 425-688-5299. 

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH  

Chương trình này có sẵn để cung cấp hỗ trợ tài chính về phần của bạn  (Bệnh nhân ) sau khi sở bảo hiểm đã thanh toán tiền 

nong,  hoặc khi trong trường hợp bạn không có bảo hiểm.   Lúc này phụ thuộc về tình hình tài chính tại thời điểm dịch vụ của 

bạn,  bạn có thể đủ điều kiện được giảm giá từ 65% tới 100% với hoá đơn tiền thiếu còn lại của bạn.  Số tiền giảm giá sẽ phụ thuộc 

vào thu nhập của bạn tỷ lệ theo phần trăm của tiêu chuẩn nghèo của liên bang Mỹ với số tiền còn lại bạn phải trả. Muốn xin 

chương trình này, bạn phải thỉnh cầu và phải hoàn tất mẫu đơn Hỗ trợ tài chính sau khi các dịch vụ đã được cung cấp hoặc lập tức 

khi bạn hiểu rõ trách nhiệm số tiền bạn phải trả.  Mẫu đơn sẽ yêu cầu bạn cung cấp cụ thể thông tin thu nhập của bạn và hiệp hội 

bệnh viện overlake có quyền kiểm tra Credit/tín dụng liên quan tới việc chăm sóc sức khỏe  (Không ảnh hưởng đến Credit /tín 

dụng của bạn ) t tỷ trong quá trình điền đơn.  Xin điện 425-688-5299 để biết thêm chi tiết về chương trình,  hoặc xin mẫu đơn.  

HỖ TRỢ TÀI CHÍNH CHỈ ĐƯỢC ÁP DỤNG SAU KHI TẤT CẢ NHỮNG LỰA CHỌN THANH TOÁN TIỀN NỢ ĐÃ TRẢ, BAO GỒM DSHS 

(PHỤC VỤ XÃ HỘI VÀ Y TẾ) VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA THIRD PARTY /ĐƯƠNG SỰ THỨ BA (VÍ DỤ NHƯ BẢO HIỂM XE CỘ HOẶC TAI NẠN 

KHÁC). 

BẢN DỊCH NGÔN NGỮ KHÁC SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP NẾU BẠN YÊU CẦU.  
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