فرم افشای اطﻼعات صورتحساب غيرمنتظره يا صورتحساب مابهالتفاوت

حقوق و محافظتهای شما در برابر صورتحسابهای پزشکی غيرمنتظره
هنگامی که از ارائهدهندهای خارج از شبکه در يک کلينيک يا مرکز جراحی سرپايی درونشبکه مراقبت اورژانسی دريافت میکنيد يا توسط
او در اين مراکز درمان میشويد ،از شما در برابر صورتحساب غيرمنتظره يا صورتحساب مابهالتفاوت محافظت میشود.

»صورتحساب مابهالتفاوت« )گاهی »صورتحساب غيرمنتظره« ناميده میشود( چيست؟
هنگامی که پزشک يا ديگر ارائهدهنده مراقبتهای بهداشتی شما را ويزيت میکند ،ممکن است هزينههای پرداختی از جيب خاصی نظير
پرداخت مشترک ،بيمه مشترک و/يا کسورات بدهکار شويد .اگر به ارائهدهندهای يا مرکز مراقبت بهداشتیای مراجعه کنيد که در شبکه
طرح سﻼمت شما قرار ندارد ،ممکن است هزينههای ديگری برای شما اعمال شود يا مجبور شويد کل صورتحساب را پرداخت کنيد.
»خارج از شبکه« بيانگر ارائهدهندگان و مراکزی است که تحت قرارداد با طرح سﻼمت شما نيستند .ممکن است ارائهدهندگان خارج از
شبکه اجازه داشته باشند مابهالتفاوت مبلغی را که طرح شما طبق توافق میپردازد با مبلغ کامل خدمات را از شما درخواست کنند .به آن
»صورتحساب مابهالتفاوت« گفته میشود .اين مبلغ احتماﻻً بيش از هزينههای درونشبکه برای همان خدمات است و ممکن است در
محدوديت هزينههای پرداختی از جيب ساﻻنه شما محاسبه نشود.
»صورتحساب غيرمنتظره« به صورتحسابی گفته میشود که انتظار نداريد دريافت کنيد .اين نوع صورتحساب زمانی میشود که
نمی توانيد افراد درگير در مراقبت خود را کنترل کنيد ،مثﻼً زمانی که مشکلی اورژانسی داريد يا ويزيتی را نزد يک مرکز درونشبکه
هماهنگ کردهايد ،اما بهطور غيرمنتظرهای ارائهدهندهای خارج از شبکه شما را درمان میکند.

شما در موارد زير در برابر صورتحساب مابهالتفاوت محافظت شدهايد:
خدمات اورژانسی
اگر وضعيت پزشکی اورژانسی داشته باشيد و خدمات اورژانسی را از يکی از مراکز يا ارائهدهندگان خارج از شبکه دريافت کنيد ،باﻻترين
مبلغی که ارائهدهنده يا مرکز میتواند برای شما صورتحساب کند معادل مبلغ تقسيم هزينه درونشبکه در طرح شماست )نظير پرداختهای
مشترک و بيمه مشترک( .صدور صورتحساب مابهالتفاوت اين خدمات اورژانسی برای شما امکانپذير نيست .اين شامل خدماتی است که
ممکن است پس از تثبيت وضعيت سﻼمتتان دريافت کنيد ،مگر اينکه کتبا ً رضايت داده باشيد از محافظت خود مبنی بر صادر نشدن
صورتحساب مابهالتفاوت برای اين خدمات پس از تثبيت وضعيت صرفنظر کنيد.
اگر » «CO_DOIروی کارت شناسايی بيمه سﻼمت شما وجود داشته باشد و در حال دريافت مراقبت و خدمات ارائهشده در مرکز يا سازمان
دارای مقررات در کلرادو باشيد ،فقط برای مبالغ تقسيم هزينه درونشبکه طرحتان ،يعنی پرداختهای مشترک ،خودپرداخت و/يا بيمه مشترک،
میتواند برای شما صورتحساب صادر شود .برای هيچ چيز ديگری نمیتواند برای شما صورتحساب صادر شود .اين فقط در خدماتی
اعمال میشود که مربوط به »خدمات اورژانسی« باشد و بهعنوان اين خدمات برای آن صورتحساب صادر شده باشد.
خدمات خاص در مرکز جراحی سرپايی يا کلينيک درونشبکه
هنگامی که خدماتی را از يک مرکز جراحی سرپايی يا کلينيک درونشبکه دريافت میکنيد ،ممکن است بعضی از ارائهدهندگان ،خارج از شبکه
باشند .در اين موارد ،باﻻترين مبلغی که اين ارائهدهندگان میتوانند برای شما صورتحساب کنند معادل مبلغ تقسيم هزينه درونشبکه طرح شماست.
اين مبلغ در پزشکی اورژانس ،بيهوشی ،پاتولوژی ،راديولوژی ،آزمايشگاه و کمک جراح اعمال میشود .اين ارائهدهندگان نمیتوانند برای شما
صورتحساب مابهالتفاوت صادر کنند و از شما بخواهند از محافظتهای خود برای صادر نشدن صورتحساب مابهالتفاوت صرفنظر کنيد.
اگر در اين مراکز درونشبکه خدمات دريافت کنيد ،ارائهدهندگان خارج از شبکه نمیتوانند برای شما صورتحساب مابهالتفاوت صادر کنند،
مگر اينکه رضايت کتبی ارائه دهيد و از محافظتهای خود صرفنظر کنيد.
هيچگاه مجبور نيستيد از محافظتهای خود در رابطه با صدور صورتحساب مابهالتفاوت دست بکشيد .همچنين ملزم به دريافت مراقبت خارج
از شبکه نيستيد .میتوانيد يک ارائهدهنده يا مرکز در شبکه طرح خود انتخاب کنيد.
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اگر » «CO_DOIروی کارت شناسايی بيمه سﻼمت شما وجود داشته باشد و در حال دريافت مراقبت و خدمات ارائهشده در مرکز يا سازمان
دارای مقررات در کلرادو باشيد:
خدمات غيراورژانسی در مرکز درونشبکه يا خارج از شبکه
کارمندان سازمان يا مرکز بايد به شما اطﻼع دهند آيا در مرکز درونشبکه يا خارج از شبکه قرار داريد يا آيا ارائهدهندگان خارج از شبکه
را در صورت اطﻼع میپذيرند .کارمندان همچنين بايد به شما بگويند چه نوع خدماتی را استفاده خواهيد کرد که آنها را ارائهدهنده خارج از
شبکه ارائه میدهد.
از اين حق برخورداريد که درخواست کنيد ارائهدهندگان درونشبکه تمام خدمات پزشکی تحتپوشش را ارائه دهند .با وجود اين ،ممکن است
در صورت در دسترس نبودن ارائهدهنده درونشبکه ،مجبور باشيد خدمات پزشکی را از ارائهدهنده خارج از شبکه دريافت کنيد .اگر بيمهگذار
خدمتی را پوشش دهد ،فقط میتوانند برای مبلغ تقسيم هزينه درون شبکه شما ،يعنی پرداختهای مشترک ،خودپرداخت و/يا بيمه مشترک،
برايتان صورتحساب صادر کنند.
محافظتهای بيشتر
 بيمهگذار شما هزينههای مراکز و ارائهدهندگان خارج از شبکه را مستقيما ً پرداخت خواهد کرد.
 ارائهدهنده يا مرکز يا سازمان بايد هرگونه مبلغی را که بيش از حد پرداختهايد ظرف  60روز از زمان اطﻼع از آن ،به شما برگردانند.

هنگامی که صدور صورتحساب مابهالتفاوت مجاز نيست ،از اين محافظتها نيز برخوردار هستيد:
 شما فقط مسئول پرداخت سهم خود از هزينه هستيد )نظير پرداخت مشترک ،بيمه مشترک و کسوراتی که بايد در صورتی پرداخت کنيد که
ارائهدهنده يا مرکز ،عضو شبکه باشد( .طرح سﻼمت شما هزينههای مراکز و ارائهدهندگان خارج از شبکه را مستقيما ً پرداخت خواهد کرد.
 وظايف کلی طرح سﻼمت شما:
 oپوشش دادن خدمات اورژانسی بدون اينکه ملزم باشيد تأييديهای از پيش )پيشتأييديه( برای خدمات دريافت کنيد.
 oپوشش خدمات اورژانسی توسط ارائهدهندگان خارج از شبکه.
 oقرار دادن آنچه به ارائهدهنده يا مرکز بدهکار هستيد )هزينه مشترک( بر مبنای آنچه به ارائهدهنده يا مرکز درونشبکه پرداخت میشود
و نمايش اين مبلغ در توضيح مزايای شما.
 oمحاسبه هر مبلغی که برای خدمات اورژانسی يا خدمات خارج از شبکه برای پرداخت کسورات خود و محدوديت هزينه پرداختی از جيب
میپردازيد.
اگر اعتقاد داريد صورتحساب بهاشتباه برای شما صادر شده است ،میتوانيد در رابطه با قوانين فدرال با شمارۀ  800-985-3059تماس
بگيريد ،يا برای اطﻼع از قوانين کلرادو با بخش بيمه کلرادو به شماره  303-894-7499يا  800-930-3745تماس بگيريد يا از بخش
صدور صورتحساب مرکز
به نشانی  cms.gov/nosurprises/consumersبازديد کنيد و اطﻼعات بيشتری در مورد حقوق خود تحت قانون فدرال کسب کنيد.
امضای من بهمنزلۀ تأييد دريافت اين اطﻼعيه است و بهمعنای دست کشيدن از حقوق قانونیام نيست.
نام بيمار )با حروف مجزای انگليسی(
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امضای والد يا نماينده قانونی مجاز
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OMB control 0938-1401 Form updated 8-24-22
Page 2 of 2

