
 

Política de Assistência Financeira e Política de Assistência Financeira 
(Atendimento de Caridade/Atendimento 

Infantil/Medicaid) – Resumo em 
Linguagem Comum 

 
A Política de Assistência Financeira e de Assistência Financeira (Atendimento de 
Caridade/Atendimento Infantil/Medicaid) (doravante em conjunto “FAP”) do HackensackUMC de 
Pascack Valley existe para proporcionar aos pacientes elegíveis atendimento de emergência ou 
outros serviços de saúde clinicamente necessários com desconto parcial ou total fornecidos pelo 
HackensackUMC de Pascack Valley. Os pacientes que necessitem assistência financeira 
devem fazer a requisição do programa, que está resumido neste documento. 

 
Serviços elegíveis: atendimento de emergência ou outros serviços de saúde clinicamente 
necessários fornecidos por HackensackUMC de Pascack Valley e faturados por 
HackensackUMC de Pascack Valley. A FAP se aplica apenas aos serviços faturados por 
HackensackUMC de Pascack Valley. Outros serviços que são faturados separadamente por 
outros provedores, tais como médicos ou laboratórios, não são elegíveis na FAP. 

 
Pacientes elegíveis: pacientes que recebam serviços elegíveis, que apresentem uma 
Requisição de Assistência Financeira (incluindo documentação/informações relacionadas) e que 
sejam considerados elegíveis para assistência financeira por HackensackUMC de Pascack 
Valley. 

 
Como faço a requisição? A FAP e o formulário para requisição correspondente podem ser 

obtidos/preenchidos/apresentados da seguinte forma: 
 

Visualização das informações no site do Centro Médico: Um indivíduo pode 
visualizar informações sobre assistência financeira on-line no seguinte site: 
http://www.hackensackum
cpv.com/ 

 
Requisição: um indivíduo pode requerer assistência financeira preenchendo uma cópia 
em papel da requisição.  A requisição em papel pode ser obtida gratuitamente por 
qualquer dos seguintes métodos: 

 

Pelo correio: Escrevendo para o seguinte endereço e solicitando 
uma cópia em papel da requisição de assistência financeira: 

250 Old Hook Rd. 
Westwood, NJ  07675 

Pessoalmente: Passando pessoalmente pelo Departamento de Assistência 
Financeira 
(de segunda a sexta das 10h às 18h), localizado no seguinte endereço: 

250 Old 
Hook Rd. 
Westwood, 
NJ  07675 

 

Pelo telefone: Entrando em contato com o Departamento de Assistência 
Financeira pelo número (201) 383-1043. 

 
Idiomas disponíveis: A Política de Assistência Financeira, a requisição e o resumo em 
linguagem comum estão disponíveis no idioma principal de quaisquer comunidades com 
proficiência limitada de inglês (“LEP”) que constituam cinco por cento (5%) da população 
ou 1.000 indivíduos (o que for menor) na área principal de serviços atendida pelo Centro 
Médico. 

 

http://www.hackensackumcpv.com/
http://www.hackensackumcpv.com/


 

 
 
As requisições preenchidas podem ser enviadas para o Departamento de Assistência 
Financeira em 250 Old Hook Rd. Westwood, NJ 07675. 
Determinação de elegibilidade para a assistência financeira: De maneira geral, as pessoas 
elegíveis são elegíveis para a assistência financeira utilizando uma tabela progressiva 
quando a renda familiar for equivalente ou inferior a 500% das Diretrizes Federais de 
Pobreza (FPG) do governo federal. Elegibilidade para a assistência financeira 

 

significa que as pessoas elegíveis terão cobertura total ou parcial do seu atendimento e que a 
sua cobrança não será superior aos “Valores Normalmente Faturados” (AGB) de indivíduos 
segurados (AGB conforme definido na Seção 501(r) do Código (IRC) da Receita Federal dos 
EUA (IRS)). Os níveis de assistência financeira, baseados exclusivamente na renda familiar e 
nas FPG, são determinados se a renda for até 500% das FPG. 

 
Observação: Outros critérios além das FPG também são considerados (por exemplo, 
disponibilidade de dinheiro ou outros bens que possam ser convertidos em dinheiro e excesso 
de renda líquida mensal em relação às despesas familiares mensais), o que podem resultar em 
exceções ao precedente. Se nenhuma renda familiar for declarada, serão solicitadas 
informações a respeito de como as necessidades diárias são satisfeitas. O Departamento de 
Assistência Financeira de HackensackUMC de Pascack Valley analisa requisições 
apresentadas que estejam completas e determina a elegibilidade para a assistência financeira 
de acordo com a Política de Assistência Financeira do HackensackUMC. Requisições 
incompletas não são consideradas, mas os requerentes são notificados e têm a oportunidade 
de fornecer a documentação/informações que faltam. 

Para obter ajuda, assistência ou fazer perguntas, vá pessoalmente ao Departamento de 

Assistência Financeira (de segunda a sexta das 10h às 18h), localizado em: 250 Old Hook 

Rd., Westwood, NJ 07675, ou ligue para (201) 383-1043. 


