
 
ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవలు అంద ంచడానికి ఓవర్ టేక్ మెడికల్  స ంటర్ ని మీ ప్రొ వ ైడర్ గా 
ఎంచుకున్నందుకుధన్యవాదాలు. మీరు సేవల కొరకు రిజిసటర్ చేసుకున్న సమయం న్ుంచి మీ పేష ంట్ అక ంట్ 

పరిష్కరించబడేంత వరకు కూడా సాధయమైెన్ంత వరకు మీరు ఆహా్లదకరమైెన్ అన్ుభవానిన అంద ంచాలని మ ం 

కోరుకుంటునానం. వ ైదయ సంరక్షణ సేవలు అందుకోవడం కోసం ఉండే ఆరిిక ఇబబందులన్ు మ ం గ్ురితంచాం 

మరియు మీకు సహ్లయపడే కారయకరమాలన్ు మ ం అంద సుత నానమనే విష్యానిన మీరు తెలుసుకోవాలని మ ం 

కోరుకుంటునానం. మా కారయకరమాల గ్ురించి మీకుండ ేఏదెైనా పశొ్నలకు సంతోష్ంగా సమాధాన్ం చెపపడానికి 
మ ం ఫ ైనానిియల్ క నిిలర్ లన్ు నియమంచాం మరియు మీ కొరకు అతయయతతమ కారయకరమానికి మీరు అప లా  
చేయడంలో వీరు సహ్లయపడతారు. 

 

సకరమ చెలా్ంపు డిస్కంట్ కారయకరమాలు
ఈ కారయకరమం కేవలం వ ైదయపరంగా అవసరమైెన్ సేవల కొరకు మాతమొ  లభయం అవుతయంద , ఎలాంటి బీమా 
కవరేజీ ఉండదు.  మెడికల్ ఇన్్ిూరెన్సి కారయకరమం కింద అరుు ల ైన్ రోగ్ులకు కూడా ఈ కారయకరమం వరితసుత ంద , 
అయిత,ే తమ బెనిఫిట్ లన్ు ల్మట్ ని గ్రిష్టంగా వినియోగంిచుకోవడం వలా ఎలాంటి బీమా కవరేజీ లేకుండా 
ఉండాల్. మొదట ిబిలా్ంగ్ సేటట్ మెంట్ తేదీ న్ుంచి 30 రోజులోా గా ఓవర్ లేక్ మెడికల్ స ంటర్ మరియు/లేదా 
ఓవర్ లేక్ మెడికల్ కిానిక్ి కు పూరిత బయయల న్సి చెలా్ంచడం దాారా మొతతం అక ంట్ ఛారజీల న్ుంచి రోగికి 30% 

డిస్కంట్ మంజూరు చేయబడుతయంద .  డిస్కంట్ అందుకోవడానికి ఏరాపటుా  చేయడానికి దయచేసి 
425.688.5655 వదద  ఫ ైనానిియల్ క నిిలర్ ని సంపదొ ంచండ ిలేదా 425.688.5299కు కాల్ చేయండి. 
 

ప్ర డిగించబడడ పేమెంట్ ప్ాా న్స ప్రొ గార మ్లు
వడడడలేని పేమెంట్ ప్ాా న్స ని రూప్ర ంద ంచడంలో మీతో కల్సి మ ం సంతోష్ంగా పనిచేసాత ం. వాసతవ న లవారజ పేమెంట్ 

మరియు కాంటయొక్ట యొకక అవధ , మీ బకాయి బయయల న్సి మీద ఆధారపడి ఉంటుంద . అనిన పేమెంట్ ప్ాా న్స లకు 
కాంటయొకెటడ్ స డ్యల్ మరియు ఓవర్ లేక్ యొకక ఫ ైనానిియల్ క నిిలర్ ల దాారా రూప్ర ంద ంచబడడ  అమ ంట్ 

దాని ఆధారంగా న లవారజ చెలా్ంపులు జరప్ాల్. పేమెంట్ ప్ాా న్స లకు సంబంధ ంచిన్ పశొ్నలకు దయచేసి, 
425.688.5299కు కాల్ చేయండి. 



 

ఫ ైనానిియల్ అసిస టన్సి కారయకరమం
ఈ కారయకరమం బీమా చెలా్ంపులు జరిపిన్ తరువాత మీ కెాయిం యొకక రోగ ిబయధయత వహ ంచే భయగానికి లేదా 
బీమా పయొోజనాలు లేన్పుపడు ఆరిిక సాయం అంద ంచడానికి ఈ ప్ర ొ గరా మ్ లభయం అవుతయంద . సరజాస్ అంద ంచ ే

సమయంలో మీ నిరిిష్ట  ఆరిిక పరిసిితిని బటిట , మీరు మీ ఖాతాప ై బకాయి మొతతంలో 65 % న్ుంచి 100% 

డిస్కంట్ కు మీరు అరుు లు కావొచుు. ఈ డిస్కంట్ మొతతం అనేద  మీ బయయల న్సి మొతాత నికి సంబంధ ంచి ఫ డరల్ 

ప్ాొవరజట గెైడ్ ల ైన్సి యొకక శాతం వలే మీ ఆదాయంప  ైఆగ్ంతయకంగా టుంద . ఈ కారయకరమానికి అప లా  చేయడం 

కొరకు, సరజాస్ లు అంద ంచిన్ తరువాత మరియు/లేదా మీ ఫ ైనానిియల్ బయధయతన్ు మీరు తెలుసుకున్న 

వ ంటన ేఫ ైనానిియల్ అసిస టన్సి అపిా కేష్న్స ని మీరు అభయరిించాల్ మరియు పూరిత చేయాల్. మీ ఆదాయం 

గ్ురించిన్ నిరిిష్ట  సమాచారానిన మీరు అపిా కేష్న్స లో ప్ర ందుపరచాల్ి ఉంటుంద  మరియు అపిా కేష్న్స ప్ాొస స్ చేస ే

సమయంలో ఆరోగ్య సంరక్షణకు సంబంధ ంచిన్ కెరడిట్ చెక్( మీ కెరడిట్ రేటింగ్ ప ై పభొయవం చ్పించదు)రన్స చేస ే

హకుక ఓవర్ లేక్ హ్లసిపటల్ అసర సియిేష్న్స కు దఖలు పడి ఉంటుంద . ఈ కారయకరమం గ్ురించి మరింత సవిసతర 

వివరణ కొరకు లేదా ఒక అపిా కేష్న్స కోరడం కొరకు దయచేస ి425.688.5299 కు కాల్ చేయండి. లు
తృతీయ పక్ష లయబిల్టీ కసేులు ఉదా ఆటో లేదా ఇతర పమొాద కవరేజీ సహ్ల
అనిన ఇతర చెలా్ంపు ఆపిన్సలు అందుకున్న తరువాత మాతమొ ఫ ైనానిియల్ అసిస టన్సి లభయం అవుతయంద 

 


