Pénzügyi támogatásról szóló szabályzat és pénzügyi támogatásról
szóló szabályzat (jótékonysági ellátás/gyermekek
támogatása/Medicaid) – Köznapi nyelvű összefoglaló
A Pascack Valley-i HackensackUMC pénzügyi támogatásról szóló szabályzat és pénzügyi
támogatásról szóló szabályzat (jótékonysági ellátás/gyermekek támogatása/Medicaid) (a
továbbiakban, együttesen „FAP”) célja, hogy az arra jogosult betegek számára kedvezményes
vagy ingyenes vészhelyzeti vagy egyéb orvosi szempontból szükséges ellátást biztosítson a
Pascack Valley-i HackensackUMC által. A pénzügyi támogatást igénylő betegeknek
jelentkezniük kell az alább leírt programra.
Jogosult szolgáltatások - Vészhelyzeti vagy egyéb orvosi szempontból szükséges
egészségügyi szolgáltatás a Pascack Valley-i HackensackUMC-nél, amit a Pascack Valley-i
HackensackUMC számláz. A FAP csak a Pascack Valley-i HackensackUMC által kiszámlázott
szolgáltatásokra érvényes. Egyéb, más szolgáltatók által számlázott szolgáltatások - orvosok
vagy laboratóriumok – nem jogosultak a FAP támogatásra.
Jogosult betegek- Azok a betegek, akik jogosult ellátásban részesülnek, és kitöltik a pénzügyi
támogatási jelentkezőlapot (a csatolandó dokumentumokkal/információkkal együtt) és akiket a
Pascack Valley-i HackensackUMC jogosultnak ítél a pénzügyi támogatásra.
Hogyan tudok jelentkezni? - A FAP és a jelentkezési űrlap a következő módon szerezhető
be/tölthető ki/nyújtható be:
Tekintse meg az információt a Medical Center weboldalán: Magánszemélyek a következő
weboldalon tekinthetik meg pénzügyi támogatásról szóló információt:
http://www.hackensackumcpv.com/
Jelentkezés- Magánszemélyek a nyomtatott jelentkezőlap kitöltésével folyamodhatnak
pénzügyi támogatásért. A nyomtatott jelentkezőlap ingyenesen hozzáférhető a következő
módok bármelyikén:
Postai úton: Kérje írásban a pénzügyi támogatás nyomtatott jelentkezőlapját a
következő címen:
250 Old Hook Rd.
Westwood, NJ 07675
Személyesen: Jelenjen meg személyesen a pénzügyi támogatási osztályon
(hétfőtől péntekig de. 10-től du. 6-ig) a következő címen:
250 Old Hook Rd.
Westwood, NJ 07675
Telefonon: A pénzügyi támogatási osztály elérhető a (201)-383-1043-as
telefonszámon.
Rendelkezésre álló nyelvek - A pénzügyi támogatás szabályzata, a jelentkezőlap és a
köznapi nyelvű összefoglaló elérhető bármely korlátozott angol nyelvtudással bíró [„LEP”]
népesség anyanyelvén, amely az egészségügyi központ elsődleges szolgáltatási térsége
népességének legalább 5%-át vagy 1000 fős nagyságát – amelyik kevesebb - alkotja.
A kitöltött jelentkezőlapot küldje a pénzügyi támogatási osztályra: Financial Assistance
Department, 250 Old Hook Rd. Westwood, NJ 07675

A pénzügyi támogatásra való jogosultság elbírálása - Általában azok a személyek
jogosultak pénzügyi támogatásra, akiknek a családi jövedelme - a csúszó skálát
alkalmazva - a szövetségi kormány szegénységi irányelvei [Federal Poverty Guidelines
(FPG)] szerinti összeg 500%-a vagy annál kevesebb. A pénzügyi támogatásra való
jogosultság azt jelenti, hogy a jogosult személyek ellátása részlegesen vagy teljesen
fedezve lesz, és számlájuk nem lesz nagyobb, mint amit a biztosítással rendelkező
betegeknek „általában kiszámláznak” [„Amounts Generally Billed” (AGB)] (az AGB-t az
adóhivatal [Internal Revenue Service] határozza meg az Egyesült Államok Adókódexének
[IRC] 501(r) paragrafusában). A pénzügyi támogatások szintje kizárólag a családi
jövedelemre és a szövetségi szegénységi irányelvekre (FPG) alapul, és akkor határozzák
meg, ha a jövedelem nem haladja meg az (FPG) 500%-át.
Megjegyzés - A szövetségi szegénységi irányelveken (FPG) kívül más szempontok is
mérlegelésre kerülnek (pl. rendelkezésre álló készpénz vagy egyéb készpénzre váltható
vagyon, valamint a havi fogyasztói kiadások után fennmaradó nettó jövedelem), mely a fentiek
alóli kivételekhez vezethet. Ha nincs bejelentett családi jövedelem, a mindennapos
szükségletek kielégítésének részleteiről tájékoztatást kell adni. A Pascack Valley-i
HackensackUMC pénzügyi támogatási osztály elbírálja a benyújtott, teljesen kitöltött
jelentkezőlapokat, és a HackensackUMC pénzügyi támogatásról szóló szabályzat alapján
eldönti a pénzügyi támogatási jogosultságot. A nem teljes egészében kitöltött
jelentkezőlapokat nem bírálják el, de a jelentkezőket értesítik és lehetőséget kapnak, hogy a
hiányzó dokumentációt/információt beadják.
Segítségért, vagy kérdéseivel kérjük, látogassa meg vagy hívja fel személyesen a pénzügyi
támogatási osztályt (hétfőtől péntekig 10.00-18.00-ig) a következő elérhetőségeken: 250
Old Hook Rd., Westwood, NJ 07675, vagy hívja a (201)-383-1043 számot.

