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సీీయ చెల్లెంపు ఫాలోప్ ప్ాలసీ 
 

సీీయ చెల్లెంపు కలెక్షన్ ల కొరకు ప్ాలసీ మర్ియు పొకరయి 

  

ప్ాలసీ 
హాస్పిటల్  ఆర్థిక స్పితి మర్థయు ర్ెవిన్యూ స్ ైకిల్ కి పేష ెంట్ ఖాతా  స్వీయ చెల్లెంపు భాగాన్ని స్ేకర్థెంచడెం  

ప్ాాముఖూతన్ు ఓవర్ లేక్ హాస్పిటల్ మెడికల్ స్ ెంటర్(OHMC) మర్థయు ఓవర్ లేక్ మెడికల్ కిలన్నక్్(OMC) 

గుర్థతెంచాయి.  ఒకవేళ పయాివేట్  పేష ెంట్ అయిత,ే పేష ెంట్ ఖాతా  100%కి ర్ోగథ బాధ్ూత వహిస్ాత డు.  ఆర్ోగూ 
సెంరక్షణ స్ేవలన్ని అెందుకోవడెంలో ఆర్థిక ఇబబెందులు ఉెండవచచనే విషయాన్ని కూడా OHMC మర్థయు 
OMC గుర్థతెంచెంది అెందువలలనే దాన్న  ఆర్థిక స్ాయెం కారూకరమాలతోప్ాటుగా కలెక్షన్ ప్ాలస్వలు మర్థయు 
ప్రా స్వజరల విషయెంలో ఎెంతో సున్నితెంగా ఉెంటుెంద.ి   OHMC మర్థయు OMC ‘‘పూచీదారుడు’’ బిల్లెంగ్ 

విధానాన్ని ఉపయోగథసుత ెంది,  కెలయిెంలకు సెంబెంధిెంచ ర్ోగథ  బాధ్ూతలన్ు ఖాతా బకాయిలన్ు చెల్లెంచడాన్నకి 
బాధ్ూత వహిెంచే వూకితకి పెంపే బిల్లెంగ్ స్ేేట్ మెెంట్ లో కలపడెం జరుగుత ెంది(అెంట ేఖాతాల  పూచీదారుడు)  ఈ 

విధానాన్ని స్పెంగథల్ బిల్లెంగ్ ఆఫవస్(SBO) అన్న అెంటారు మర్థయు ర్ోగథ బాధ్ూతలకు సెంబెంధిెంచన్ ప్ాలస్వలు 
OHMC మర్థయు OMC ఖాతా బకాయిలకు కూడా వర్థతస్ాత యి. 

  

ప్రొ సీజర్    

ర్ోగథక ికవర్ అవుత న్ి అన్ని బీమా కెంప నీలు కెలయిెంన్ు చెల్లెంచన్ తరువాత లేదా న్నర్ాకర్థెంచన్ తరువాత, 

చెల్లెంపుదారుడు(లు)  ర్ెమిటెన్్ ఎడెైీజ్ దాీర్ా గుర్థతెంచబడిన్ విధ్ెంగా ర్ోగథ  బాధ్ూత, బిల్లెంగ్ స్పసేమ్ లోన్న ర్ోగథ 
బాధ్ూత(PR )లెైన్ కు తరల్ెంచబడుత ెంది.  వూకితగతెంగా చెల్లెంచే ర్ోగథ అయిత,ే ఎలాెంటి బీమా చెల్లెంపుదారుడు 
లేన్టలయిత,ే అక ెంట్ కొరకు అబ్ స్ాే ా కిేెంగ్/కోడిెంగ్ డిప్ారే్ మెెంట్ లు ఫ ైన్లెైజ్ చేస్పన్ వ ెంటనే కెలయిెం  పూర్థత 
బకాయిలు స్పసేమ్  PR లెైన్ కు తరల్ెంచబడుత ెంది.    
  



 

 

ర్ోగథ  బకాయిలు ర్ోగథ బాధ్ూత లెైన్ కు తరల్ెంచన్ వ ెంటనే, అన్ని అన్ుబెంధ్ ఖాతాల  పూచీదారుడి బకాయి 

$14.99 మిెంచన్పుిడు( చన్ి మొతాత లు రదుు  చేయబడతాయి), పసాుత త బిల్లెంగ్ స్ేేట్ మెెంట్ ప ై స్పసేమ్ తగథన్ 

స్ేేట్ మెెంట్ సెందేశాన్ని జన్ర్ేట్ చేసుత ెంద.ి  స్ేేట్ మెెంట్ సెందేశెంలో ర్ోగథ /పూచీదారుడి  బిలుల  మర్థయు ఇెందులో 
వారు బాధ్ూత వహిెంచే ఖాతా బకాయి ఉెంటుెంది.  స్ేేట్ మెెంట్ సెందేశెం  #1న్న స్పసేమ్ జన్ర్ేట్ చేస్పన్ ముప ైి 

(30) ర్ోజులోల గా,  ఒకవేళ ర్ోగథ/పూచీదారుడు పూర్థత చెల్లెంపు లేదా ఇతర ఏర్ాిటుల  చేయకపో్ యిన్టలయితే 
(దిగువ ఉలేల ఖెంచబడడ  ఆర్థిక స్ాయెం కారూకరమాలోల  పేర్కొన్బడడవిధ్ెంగా), స్ేేట్ మెెంట్ సెందేశెం #2న్న స్పసేమ్  

జన్ర్ేట్ చేసుత ెంది.   
  

స్ేేట్ మెెంట్ సెందేశెం #1న్న స్పసేమ్ జన్ర్ేట్ చేస్పన్ ముప ైి (30)ర్ోజులోల గా, ఒకవేళ ర్ోగథ పూర్థత చెల్లెంపు లేదా 
OHMCతో ఇతర ఏర్ాిటుల  చేయకపో్ యిన్టలయితే, స్ేేట్ మెెంట్ సెందేశెం #2న్న స్పసేమ్  జన్ర్ేట్ చేసుత ెంది.  ర్ోగథ 
పూర్థత చెల్లెంపు జరపడెం లేదా OHMCతో ఇతర ఏర్ాిటుల  రూప్ర ెందిెంచడెంలో చరూ తీసుకోన్టలయిత ే

దాన్నఫల్తెంగా బయట కలెక్షన్ ఏజెనీ్కి ర్థఫర్ చేయడెం జరుగుత ెందన్న ఈ స్ేేట్ మెెంట్ సెందేశెం ర్ోగథన్న 

హెచచర్థసుత ెంది.  స్ేేట్ మెెంట్ సెందేశెం #3న్న స్పసేమ్ జన్ర్ేట్ చేస్పన్ ముప ైి (30)ర్ోజులోల గా, ర్ోగథ పూర్థత చెల్లెంపు 
లేదా ఇతర చరూలు తీసుకోవడెంలో ర్ోగథ విఫలమైెన్టలయిత,ే స్ేేట్ మెెంట్ సెందేశెం #4న్న స్పసేమ్ జన్ర్ేట్ చేసుత ెంది, 
ముప ైి(30) ర్ోజులోల గా విధిగా చెల్లెంచాలన్న లేన్నపక్షెంలో వారు బయట కలెక్షన్ ఏజెనీ్కి పెంపబడతారన్న 

ఇెందులో ఉెంటుెంది.   ఈ సమయెంలో ర్ోగథ తన్ వెంత  చరూన్ు తీసుకోవడెంలో విఫలమైెన్టలయితే, అది మొెండి 
బకాయిగా పర్థగణ ెంచబడుత ెంది మర్థయు ఈ ఖాతాన్ు బయట కలెక్షన్ ఏజెనీ్కి ర్థఫర్ చేయబడుత ెంది.   
 

పూచీదారుల న్ుెంచ కాల్్ అెందుకునే ర్ోగథ ఖాతా ర్థపజాెెంటివ్ లు లేదా వారు కాల్ చేస్ేటపుిడు, తమ ఖాతాలోల  

ఉన్ి బకాయి మొతాత లన్ు పర్థషొర్థెంచడెం కొరకు పూచీదారులకు సహాయపడటెం కొరకు దిగువ ఆర్థిక 

సహాయ టూల్్ న్న విన్నయోగథెంచుకుెంటారు. 
  

ఆర్ిిక సాయెం కారయకమిాలు  
ఆర్ోగూ సెంరక్షణ సర్వీసుల కొరకు చెల్లెంపులకు సెంబెంధిెంచన్ ఆర్థిక భార్ాన్ని న్నరీమిెంచుకోవడెం కొరకు 
ర్ోగులకు సహాయపడటాన్నకి OHMC అనేక కారూకరమాలన్ు అెందిస్ోత ెంది.  ర్ోగథ బాధ్ూత వహిెంచే పూర్థత 
మొతాత న్ని స్ేకర్థెంచడెంలో ర్ోగథకి సహాయపడటెం కొరకు ఫ ైనాని్నయల్ క న్న్లర్ లు వార్థకి వర్థతెంచే కారూకరమాలన్ు 

ఉపయోగథెంచుకునేెందుకు బాధ్ూత వహిస్ాత రు.  ఒకవేళ ర్ోగథ  ఛార్థట/ీపర్థహారెం చెల్లెంచాల్్న్ సెంరక్షణ 65% 



 

 

న్ుెంచ 100% వరకు ఉన్ిటలయితే ర్ోగథ బకాయిలు రదుు  చేయబడతాయి.  OHMC  ఛార్థట ీ సెంరక్షణ 

కారూకరమెం ఒక పతాేూక ప్ాలస్వ మర్థయు ప్రా స్వజర్ లో వివర్థెంచబడిెంది.  ఈ కారూకరమాలు ఇలా ఉెంటాయి: 

  

సకాలెంలో చెల్లెంచడెంప ై డిస్కెంట్ కారయకమిెం ఎలాెంటి బీమా లేన్న వ ైదూపరెంగా అవసరమైెన్ స్ేవల 

కొరకు మాతమేా ఈ కారూకరమెం లభ్ూమవుత ెంది (వ ైదూబీమా కారూకరమెం కిెంద అరుు లెైన్, వార్థ  
బెన్నఫపట్ ల్మిట్ లు గర్థషేెం కావడెం వలల  సర్వీస్ కొరకు ఎలాెంటి కవర్ేజీ లేన్న ర్ోగులకు కూడా ఇది 
వర్థతసుత ెంది).  సర్వీస్ ప్ర ెందే సమయెంలో అెంచనా వేయబడడ  చార్వీలోల  50%న్న మర్థయు మిగథల్న్ ఖాతా 
బకాయిలో 50%న్న డిశాచరీ్ తేదీ న్ుెంచ 30ర్ోజులోల గా OHMCకి చెల్లెంచన్టలయితే, మొతతెం ఖాతా ఛార్వీల 

న్ుెంచ 30% డిస్్ొెంట్ ర్ోగథకి ఇవీబడుత ెంది.   సర్వీస్ సమయెంలో అెంచనా వేయబడడ  మొతతెం 

న్ుెంచ ఏదెైనా భాగాన్ని చెల్లెంచన్పిటికీ వార్థ  మొదటి బిల్లెంగ్ స్ేేట్ మెెంట్  తేదీ న్ుెంచ 30ర్ోజులోల గా 
తమ పూర్థత బకాయిన్న OHMCకి చెల్లెంచన్పుిడు కూడా ర్ోగథ 30% డిస్్ొెంట్ ప్ర ెందడాన్నకి అరుత కల్గథ 
ఉెండవచుచ.   

  

ప్ర డిగిెంచబడడ  పేమ ెంట్ ప్ాల న్ కారయకమిాలు  బీమా చెల్లెంపు జర్థపపన్ తరువాత లేదా బీమా 
పయాోజనాలు లేన్పుిడు ర్ోగథ బాధ్ూత వహిెంచే మొతాత న్నకి ఆర్థిక స్ాయెం కల్ిెంచడెం కొరకు ఈ 

కారూకరమెం లభ్ూెం అవుత ెంది.  ప్ర డిగథెంచబడడ  పేమెెంట్ ప్ాల న్ ఏర్ాిటు చేయడెం కొరకు ర్ోగథ ఖాతా 
పతాిన్నధ్ులు ర్ోగథతో పన్నచేయవచుచ.  OHMCకు దిగువ చెల్లెంపు ప్ాల న్ సేకాచర్ ఉెంద:ి 

బకాయి ఉన్ి మొతతెం                         చెల్లెంచాల్్న్ గర్థషే న లలు 

       < $75                                              1 

$  76 న్ుెంచ $  250                                  3 

$  251 న్ుెంచ $  750                                6 

$  751 న్ుెంచ $  750                                12 

$1,501 న్ుెంచ $2,500                               18 

       > $2,500                                       25  

పేమెెంట్ ఏర్ాిటుల  25 న లల కాలవూవధిన్న మిెంచర్ాదు.  ఈ న్నబెంధ్న్ల కిెంద ర్ోగథ 
చెల్లెంచలేకపో్ యిన్టలయితే, న్నర్ాా ర్థత కాలపర్థమిత తరువాత ర్వఅస్ స్ మెెంట్ తో ఒక తాతాొల్క చెల్లెంపు 
ఏర్ాిటు చేయబడవచుచ.  తాతాొల్క ఏర్ాిటుల  అనేవి, ఈ ప్ాలస్వ కిెంద ఏర్ాిటు చేయబడడ  కన్నష్ాే ల 

కిెందకు ర్ావాల్, పేమెెంట్ ప్ాల న్ ఏర్ాిటు చేయబడడనాడు మొదట ిపేమెెంట్ ఉెంటుెంది.  



 

 

ప్ర డిగథెంచబడడ  పేమెెంట్ ప్ాల న్ విన్నయోగథెంచుకోవాలన్న ఎెంచుకున్ి ర్ోగులకు పెంపడెం కొరకు ర్ోగథ ఖాతా 
పతాిన్నధ్ులు కరస్ాిెండెన్్ మర్థయు ర్ాతపూరీక అగథరమెెంట్ లన్ు కల్గథ ఉెంటారు.   ఒకవేళ ర్ోగథ 
చెల్లెంపు జరపన్టలయితే, దాన్నకి గల కారణాన్ని మర్థయు సకాలెంలో చెల్లెంపు జరపడెం కొరకు ర్ోగథ 
ఖాతా పతాిన్నధ్ులు ర్ోగథన్న సెంపదాిస్ాత రు.  చెల్లెంపు జరపడెంలో న్నరెంతరెం ఆలసూమైెన్టలయితే, మొెండి 
బకాయి వలే స్ేకర్థెంచడెం కొరకు ఖాతా ర్థఫర్ చేయబడుత ెంది.  

  

ఛార్ిటీ కేర్/ఆర్ిిక సాయెం ప్ాలసీ బీమా చెల్లెంపు జర్థపపన్ తరువాత లేదా బీమా పయాోజనాలు 
లేన్పుిడు ర్ోగథ బాధ్ూత వహిెంచే మొతాత న్నకి ఆర్థిక స్ాయెం కల్ిెంచడెం కొరకు ఈ కారూకరమెం లభ్ూెం 

అవుత ెంది.  ర్ోగథక ి ఛార్థటీ సెంరక్షణ దరఖాసుత న్ు పెంపమన్న ర్ోగథ కోరవుచ లేదా ర్ోగథ ఖాతా 
ర్థపజాెెంటివ్ లు అెందిెంచవచుచ.  ర్ోగులు పూర్థత చేస్పన్ దరఖాసుత న్ు( మదుత  డాకుూమెెంట్ లతో సహా) 

ర్థటర్ి చేస్పన్ తరువాత, పేష ెంట్ అక ెంట్ ర్థపజాెెంటివ్ దరఖాసుత   సెంపూరణతీెం కొరకు సమీక్షిస్ాత డు 
మర్థయు ఛార్థట ీకేర్/ఆర్థిక స్ాయెం ప్ాలస్వలో ఉలేల ఖెంచబడిన్టుల గా ర్ోగుల  ఆదాయాన్ని లెకిొస్ాత డు.  
ఛార్థట ీ సెంరక్షణ దరఖాసుత న్ు ర్ోగథక ి పెంప ే పేష ెంట్ అక ెంట్ ర్థపజాెెంటివ్, బిల్లెంగ్ స్పసేమ్ లో ర్ోగుల  

ఖాతాలన్ు న్నల్పపవేయడాన్నకి బాధ్ూత వహిస్ాత డు, తదాీర్ా ఛార్థట ీ సెంరక్షణ కొరకు ర్ోగథ  అరుతన్ు 
OHMC లెకిొెంచ ే సమయెంలో ర్ోగథ స్ేేట్ మెెంట్ సెందేశాలన్ు అెందుకోవడెం కొన్స్ాగదు.   దీన్నక ి

అదన్ెంగా, అపపల కేషన్ న్న ర్థవూూ చేస్ే పేష ెంట్ అక ెంట్ ర్థపజాెెంటివ్, తమ ఆమోదెం( రదుు  చేయబడడ  
మొతతెంతో సహా) లేదా ఛార్థటీ సెంరక్షణ  న్నర్ాకరణ గుర్థెంచ విధిగా ర్ోగథక ిర్ాతపూరీకెంగా సమాచారెం 

అెందిెంచాల్.  పేష ెంట్ ఫ ైనాని్నయల్ సర్వీస్ మేనేజ్ మెెంట్ చారట ీ కేర్ సరుు బాటలన్ు సమీక్షిెంచడాన్నకి 
మర్థయు లెకొవేయడెంలో న్నమగిెం అవుత ెంది మర్థయు OHMC  కెంటరా లర్ దాీర్ా ఛార్థటీ 
సెంరక్షణ శాతెం టాాక్ చేయబడుత ెంది.     ఛార్థటీ కేర్ డిస్్ొెంట్ లకు అరుత ప్ర ెందలేన్న పేష ెంట్ లు, 
ప్ాాథమిక న్నరణయెంప  ైడెైర్ెకేర్, ర్ెవిన్యూ స్ ైకిల్ కు ర్ాతపూరీకెంగా అపవిల్ చేయవచుచ. 

  

  

మ యిల్ ర్ిటర్్ కావడెం మర్ియు టెల్ఫో న్ న ెంబరుల  తపుుగా ఉెండటెం  

ఒకవేళ స్ేేట్ మెెంట్ సెందేశాలు మెయిల్ సర్వీస్ న్ుెంచ OHMCకి ర్థటర్ి కావడెం, సర్ెైన్ చరునామాన్ు 
ప్ర ెందడెం కొరకు పయాతాిలు చేయబడిన్టలయిత ే  తొల్దశగా, ఒకవేళ ర్ోగథక ి స్పసేమ్ లో సర్ెైన్ చరునామాతో 
మర్ో ఖాతా ఉన్ిదా అన్న తెలుసుకోవడెం కొరకు OHMC ర్ోగథ  ఖాతా చర్థతనా్ు తన్నఖీ చేయాల్.  ఒకవేళ ఈ 

సమాచారెం లభ్ూెం కాన్టలయితే, సర్ెైన్ బిల్లెంగ్ సమాచార్ాన్ని కోరుతూ ర్ోగథ దాీర్ా ఇవీబడడ  అన్ని టెల్ఫో న్ 



 

 

న ెంబరలకు కాల్ చేయబడుత ెంది.   సర్ెైన్ సమాచార్ాన్ని ప్ర ెందిన్ తరువాత, ర్ోగథ ఖతా పతాిన్నధ్ులు లేదా ర్ోగథ 
యాకె్స్ సర్వీస్ కోఆర్థడనేటర్, ర్ోగథక ిఆప్ాదిెంచబడే అన్ని ఓప న్ ఖాతాలప  ైబిల్లెంగ్ లో సమాచార్ాన్ని అప్ డేట్ 

చేస్ాత డు.   ఏదెైనా ఈ మార్ాా ల దాీర్ా ఒకవేళ సర్ెైన్ సమాచారెం లభ్ూెం కాన్టలయితే, ర్ోగథ ఖాతాన్ు మొెండి 
బకాయిగా పర్థగణ ెంచ, హాూెండిల ల్ చేయడెం కొరకు బయటకు ఏజెనీ్కి అపిగథెంచడెం జరుగుత ెంది. 
  

ఖాతాను కలెక్షన్ ల కొరకు ర్ిఫర్ చేయెండ ిమర్ియు కలెక్షన్ ఏజెన్సీల  పన్షతీరును మాన్షటర్ చేయడెం -     

 4 బిల్లెంగ్ స్ేేట్ మెెంట్ లన్ు అెందుకొన్న గడిచన్ 30 ర్ోజ.లోల  ఎలాెంటి పేమెెంట్ యాకిేవిటీ లేన్న అన్ని ఖాతాలు 
కూడా ఆటరమేటిక్ గా ఫాలోప్ యాకిేవిటీ కొరకు కలెక్షన్ ఏజెనీ్లకు తరల్ెంచబడతాయి.  స్పసేమ్ స్ టిేెంగ్ లు 
ఆధారెంగా పమాాణీకర్థెంచబడడ  విధ్ెంగా కలెక్షన్ ఏజెనీ్కిెందకు వచేచ ఖాతాలు కూూ చేయబడతాయి.  వీకీల 
అస్ ైన్ మెెంట్ ఫ ైళలన్ు సృషపేెంచడెం కొరకు డెైర్ెకేర్, ర్ెవిన్యూ స్ ైకిల్ మొతాత లన్ు ప్ాాస్ స్ చేస్ాత రు. న లవార్వ కీ 

ప ర్ాారె్ెన్్ ఇెండికేటర్ ల ర్థప్ో రే్ లో ఏజెనీ్ ల్కిీడేషన్ ర్ేటుల  బెెంచ్ మార్ొ చేయబడతాయి.  

  
  


