Podsumowanie zasad pomocy finansowej

Hospital for Special Care
2150 Corbin Ave
New Britain, CT 06053

Jeśli potrzebujesz pomocy w opłaceniu rachunku za usługi świadczone w Hospital for Special Care, możesz ubiegać się o
Program pomocy finansowej oferowany przez ten szpital. Kwalifikowalność do programu zależy od poziomu dochodów,
dostępnych źródeł płatności (takich jak ubezpieczenie lub Medicaid) i wielkości rodziny. Wnioskodawca musi przesłać te
informacje wraz ze swoim wnioskiem i spełnić kryteria kwalifikacyjne opisane w tych zasadach.
Program pomocy finansowej dotyczy WYŁĄCZNIE usług świadczonych przez naszych pracowników w naszych placówkach
ambulatoryjnych i przychodniach i nie może pokrywać rachunków niezależnych lekarzy lub innych specjalistów
świadczących usługi w naszych lokalizacjach. Pacjenci kwalifikujący się do pomocy finansowej nie będą obciążani kwotą
wyższą niż kwota ogólnie naliczana pacjentom ubezpieczonym za niezbędną opiekę medyczną. Hospital for Special Care
odpowie na piśmie na każdy wniosek. Jeśli wniosek zostanie odrzucony, w każdej chwili można złożyć ponowny wniosek.

Gdzie można znaleźć informacje
Aby uzyskać więcej informacji i kopię formularzy wniosku, wystarczy zadzwonić do Patient Account Representative HFSC
(numery telefonów podano poniżej) lub porozmawiać z biurem przyjęć albo przedstawicielem rejestracji w naszych
przychodniach przy 2150 Corbin Avenue.
Każdy z tych pracowników HFSC może przez telefon pomóc w procesie składania wniosku i może przysłać papierową
kopię zasad oraz formularzy wniosku.
Można również odwiedzić naszą stronę internetową pod adresem http://hfsc.org, aby dowiedzieć się więcej o programie
pomocy finansowej i pobrać wniosek programu pomocy finansowej.

Potrzebujesz pomocy?
Aby uzyskać pomoc lub dodatkowe informacje na temat wniosku, należy zadzwonić do Hospital for Special Care’s Patient
Financial Services Department, po numer 860-827-4900.
Przedstawiciele są dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 rano do 4:30 po południu.

Tłumaczenie tego streszczenia, pełne zasady pomocy finansowej i formularze wniosków
są dostępne w kilku językach dla pacjentów, którzy nie mówią po angielsku.
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