Tulong Pinansiyal para sa Bayarin Mo
sa Ospital
Ang Patakaran ng Dignity Health sa Tulong
Pinansiyal ay nagsasalarawan sa mga programa
para sa tulong pinansiyal na makukuha ng mga
pasyenteng walang insurance o kulang ang
insurance na nakatutugon sa ilang mga inaatas
sa kita para makatulong sa pagbabayad para sa
mga medikal na kailangang serbisyo sa ospital
na nilaan ng Dignity Health. Ang pasyenteng
walang insurance ay isang taong walang sakop na
pangkalusugan, ito man ay sa pamamagitan ng
pribadong insurance o programa ng pamahalaan, at
walang karapatang mareimburse ng sinumang iba
para sa mga bayarin nila sa ospital. Ang pasyenteng
kulang ang insurance ay isang taong may sakop na
pangkalusugan ngunit malaki ang mga bayarin sa
ospital na hindi lahat sakop ng kanilang insurance.
Kung nag-aalala ka na hindi mo mababayaran ang
bayarin mo sa ospital, naghahandog ang Dignity
Health ng may diskuwentong pag-aalaga, mga
planong pagbabayad na walang interes, o libreng pagaalaga depende sa pinansiyal mong sirkumstansiya
at pag-aalagang natanggap mo. Ang isang miyembro
ng aming team ng aming Mga Serbisyong Pinansiyal
ng Pasyente (Patient Financial Services) ay
makakatulong para malaman kung kuwalipikado
ka para sa tulong pinansiyal at magagabayan ka sa
pamamagitan ng aming proseso sa aplikasyon.

Pagiging Nararapat sa Programa ng
Pamahalaan
Para makakuha ng mas maraming impormasyon sa
mga programang tinaguyod ng pamahalaan tulad ng
Medi-Cal, Medicaid, Medicare, at Healthy Families,
mangyaring bumisita sa www.healthcare.gov.
May mga Tagapagpayong Pinansiyal din sa bawat
Dignity Health na ospital para tulungan ka.

Aming Misyon
Naninindigan ang Dignity Health sa pagpapasulong
sa ministro ng pagbibigay-lunas ni Hesus.
Tinutuon namin ang mga mapagkukunan namin sa:
• Paghahatid ng mahabagin,de-kalidad , abot-kaya
na mga serbisyong pangkalusugan;
• Pagsisilbi at pag-aadbokasya para sa mga kapatid
natin na mahirap at inalisan ng karapata; at
• Pakikipagsosyo sa mga ibang tao sa komunidad
para mapabuti ang kalidad ng buhay.

Ang Pangako Namin sa Iyo
Ang aming Mga Serbisyong Pinansiyal ng Pasyente
ay narito para tulungan kang maunawaan ang
bayarin mo at mga opsyon sa tulong pinansiyal na
maaari mong makuha. Kung hindi mo mabayaran
ang bayarin mo, o nais magtalaga ng plano sa
pagbabayad, mangyaring makipag-ugnayan sa amin.

Pag-unawa sa
Iyong Bayarin
sa Ospital
At Mga Opsyon sa
Tulong Pinansiyal
na Magagamit Mo

Pag-unawa sa Bayarin Mo

Pagbayad sa Bayarin Mo

Ang bayaring matatanggap mo mula sa Dignity Health ay sasalamin sa mga singil na kaugnay ng pananatili mo sa
ospital (halimbawa: kuwarto mo, mga pamamaraan, mga eksaminasyon, pag-aalaga ng nurse at medikasyon). Ang
aming team ng Mga Serbisyong Pinansiyal ng Pasyente ay maaaring magbigay sa iyo ng estima ng kung magkano
ang mga singil sa iyo bago pa man makatanggap ng pag-aalaga. Maaari ka ring humiling ng itemized na statement ng
bayarin matapos kang umalis sa ospital sa pamamagitan ng pagtawag sa Mga Serbisyong Pinansiyal ng Pasyente .
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Ito ay isang
buod ng mga
singil sa iyo at
anumang bayad
o pag-aayos na
ginawa.

Online Bill Pay
Statement of Services

WID Number
K41362004
Page 1 of 1

DOE TEST
123 MAIN ST APT G
SCHENECTADY NY 12345-0001

Amount Due Amount Paid
$500.00
$

Please make checks payable and remit to:

Please detach and return top portion with payment.

WID Number

Guarantor Name

Statement Date

Due Date

K41362004

DOE TEST

05/13/2019

06/03/2019

Date

Service Description

Charges

Payments/
Adjustments

Ito ang iyong
WID #.
Mangyaring
gamitin
ito kapag
ginagamit ang
automated na
sistema ng
telepono.

Account #: 1875581X1
Insurance Payments/Adjustments
Patient Payments/Adjustments

$1,500.00
-$750.00
-$250.00

Patient Balance

$500.00

Dignity Health's Financial Assistance Policy:
If you need help paying your bill, you may qualify for financial assistance, including free care, a
discount, or a payment plan under Dignity Health's Financial Assistance Policy. For additional
information about Dignity Health's Financial Assistance Policy, please see the reverse side of this
bill.

You can now set up and manage
self-service payment plans online!
dignityhealth.org/billpay

STAT1 | CHWMRD105

mySecureBill
Sign-up for eStatements, text notifications,
eWallet, and more! dignityhealth.org/billpay

AMOUNT DUE:

$500.00

Sa Telepono: sa pagtawag sa numerong nakalista sa
iyong pahayag sa bayarin tulad ng naka-print sa kaliwa
Ikaw Mismo: Pumunta sa iyong Dignity Health na
ospital
Tumatanggap kami ng cash, mga credit card, money
order, cashier’s check o personal na tseke bilang bayad.

Mga Ibang Bayarin na Maaari Mong Matanggap

Patient
Balance

DOE TEST
Loc: Dignity Health

Self-service
Payment Plans

DH1000T-PAB-500

Online: www.dignityhealth.org/billpay

Due Date
06/03/2019

Dignity Health
3400 Data Drive
Rancho Cordova CA 95670

myEasyMatch Code: 6YT-VNJ-NSM

10/04/2008

Ito ang iyong
personal na
numero ng
account,
mangyaring
ihanda ito kapag
tumatawag
patungkol sa
iyong account.

dignityhealth.org/billpay

For help with billing questions, please call:
(888) 555-5555
Office Hours: M-TH 7:00am-10:00pm, F
7:00am-6:00pm, S-S 8:00am-4:00pm

Addressee

Mga Paraan ng Pagbayad

Make a quick and easy payment
online with your checking account.

14141 Southwest Freeway Suite 300 | Sugar Land TX 77478
GHX-700

Pakitawagan
ang numerong
naka-print sa
iyong statement
kung may
anuman kang
mga tanong
tungkoo sa iyong
account.

Kung binigyan mo kami ng iyong impormasyon sa
insurance, magsusumite kami ng paghabol sa ngalan
mo. Kapag ang halagang utang mo ay nalaman na
ng ospital o kompanya ng insurance, padadalhan ka
namin ng abiso ng “Nakatakdang Balanse”, tulad ng
naka-print sa kaliwa.

Nakatakda ang
balanseng ito ay
babayaran kapag
nagtanggap ang
iyong statement.

Maaari kang makatanggap ngmga karagdagang
bayarin mula sa mga doktor o espesyalista na
tumulong sa pag-aalaga sa iyo. Maaaring kasama
rito ang mga pang-emergency na manggagamot,
anesthesiologist, radiologist, pangkalusugan sa bahay,
hospisyo, at/o mga pathologist. Lisensiyado ang mga
doktor na ito para gamutin ang mga pasyente dito,
ngunit hindi sila direktang naka-empleyo sa ospital,
kaya hiwalay ang singil nila. Para mas maunawaan
ang mga bayarin na maaari mong matanggap mula
sa iyong mga doktor, o para magtanong tungkol
sa Tulong Pinansiyal mula sa kanila, mangyaring
direktang tawagan ang mga tanggapan nila.

