
 
 

તમારા અિધકારો અને અચાનક આવતા તબીબી 1બલ સામે ર4ણ 
 
 

તબીબી $બ$લ&ગ સમજ+ુ ં./ુક1લ હોઈ શક1 છે. અમે ઈ9છ:એ છ:એ ક1 તમ ેતમારા અિધકારોન ેસમજો. 
 
તમારા અિધકારો: 

• કોઈ આBયDજનક $બ$લ&ગ નહE 
• કોઈ બેલેFસ $બ$લ&ગ નહE 
• સGાવના Iદાજ, જો તમાર: પાસ ેLવાLMય વીમો નથી 

"નેટવક.ની 0દર" અને "નેટવક.ની બહારના" 46ુક સમ8વવા 
 
ખચD ઓછો રાખવા માટ1, તમાર: આરોSય યોજના Tદાતાઓ અને આરોSય Uિુવધાઓ સાથ ેકરાર કર1 છે. જો તમ ેત ેસેવાઓનો 

ઉપયોગ કરો છો, તો તમારા WXુક ઓછા છે. તેન ેનેટવક.ની 0દર કહ1વામા ંઆવ ેછે. 
 
કોઈ Tદાતા અથવા Uિુવધા પાસ ેજ+ુ ંક1 Yની સાથ ેતમારા LવાLMય યોજનાનો કરાર નથી તેન ેનેટવક.ની બહાર કહ1વાય છે. જો 

તમ ેનેટવકDની બહારની સભંાળનો ઉપયોગ કરવા\ુ ંપસદં કરો છો તો તમારા WXુક વ] ુહશ.ે 
 
કોઈ આ;ય.જનક >બ>લ@ગ નહB 

 
સરTાઇઝ $બ$લ&ગ એ અણધાયાD $બલ છે aયાર1 તમાર: સારવાર કરવામા ંઆવ ેઅને નેટવકDની બહારના ખચાDઓ વUલૂવામા ં

આવ ેપરંc ુતમ ેઇરાદાdવૂDક નેટવકDની બહારની સભંાળ પસદં ન કર: હોય. જો તમન ેકટોકટ:ની સભંાળની જeર હોય અને 

તમારા િવLતારની બહાર હોવ તો આ થઈ શક1 છે. જો તમન ેખબર ન હોય ક1 Tદાતા નેટવકDમા ંસામેલ નથી, કારણ ક1 તમાર: 

સાથ ેનેટવકDમા ંઆવતી Uિુવધામા ંસારવાર કરવામા ંઆવી હતી, તો પણ ત ેથઈ શક1 છે. 
 
કોઈ બેલેCસ >બ>લ@ગ નહB 

 
બેલેFસ $બ$લ&ગ એ છે ક1 aયાર1 તમાર: પાસેથી ઈમરજFસી સભંાળ માટ1 નેટવકDની Iદર અન ેનેટવકDની બહારના ખચD વ9ચેના 

તફાવત માટ1 અથવા તમ ેપહ1લા સમંત ન થયા હોવ તેમ છતા ંનેટવકD  બહારના Tદાતાઓમા ંતમન ેસભંાળ dરૂ: પાડવામા ં

આવ.ે આ WXુક સામાFય ર:ત ેનેટવકDની Iદરના ખચD કરતા ંવ] ુહોય છે. ત ેતમારા કપાતપાhમા ંગણાશ ેનહE. 
 
તમે આના માટD બેલેCસ >બ>લ@ગથી Fરુ>Gત છો: 

 
આપાતકાલીન સેવાઓ 

 
જો તમ ેકટોકટ:ની તબીબી iLથિતમા ંહોવ અને તમ ેનેટવકDની બહારના Tદાતા અથવા Uિુવધા પાસેથી કટોકટ:ની સેવાઓ 

મેળવો છો, તો Tદાતા અથવા Uિુવધા તમન ેવ]મુા ંવ] ુતેટjજુ $બલ આપી શક1 છે ત ેતમારા kલાનની નેટવકDના Iદરની 

lક&મત-શlેર&ગ રકમ છે (Yમ ક1 સહ-mકુવણીઓ અને સહ-િવમો). આ કટોકટ:ની સેવાઓ માટ1 તમન ેબેલેFસ $બલ કર: શકાc ુ ંનથી. 



આમા ંત ેસેવાઓનો સમાવશે થાય છે Y તમ ેiLથર iLથિતમા ંહોવ ત ેપછ: તમ ેમેળવી શકો છો, aયા ંUધુી તમ ેલે$ખત સમંિત ન 

આપો અને આ Lટ1$બલાઇઝેશન પછ:ની સેવાઓ માટ1 બેલેFસ $બલ ન કરવા માટ1 તમાર: Uરુnા છોડ: દો. 

 
 
નેટવક.મા ંની હોLMપટલ અથવા એOPQલેુટરR સSTકલ સેCટરમા ંઅUકુ સેવાઓ 

 
!ાર ેતમે નેટવક+માં ની હોિ1પટલ અથવા એ78યુલેટરી સિજ+કલ સે=ટરમાંથી સેવાઓ મેળવો છો, Aયાર ેઅમુક Bદાતાઓ 
નેટવક+ની બહારના હોઈ શકે છે. આ િક1સાઓમાં, આ Bદાતા તમને સૌથી વધુ િબલ આપી શકે છે તે તમારા Jલાન ઇન-નેટવક+  
ખચ+-શેિરંગ રકમ છે. આ ઇમરજ=સી મેિડિસન, એને1થેિસયા, પેથોલોP, રિેડયોલોP, લેબોરટેરી, િનયોનેટોલોP, આિસ1ટ=ટ 
સજ+ન, હોિ1પટિલ1ટ અથવા ઇ=ટેિ=સિવ1ટ સેવાઓને લાગુ પડે છે. આ Bદાતાઓ તમને બેલે=સ િબલ કરી શકતા નથી અને 
બેલે=સ િબલ ન થાય તે માટે તમને તમારી સુરQા છોડી દેવા માટે કહી શકશે નહી ં

જો તમે આ નેટવક.મા ંની Fિુવધાઓ પર અCય સેવાઓ મેળવો છો, તો નેટવક.ની બહારના Wદાતાઓ તમને બેલેCસ >બલ કરR 
શકશે નહB, િસવાય કD તમે લે>ખત સમંિત આપો અને તમારR FરુGા છોડR દો. 

[ડુ ફDઇથ 0દાજ 
 
pડુ ફ1ઇથ Iદાજ એ Iદાજ બનાવવામા ંઆવ ેત ેસમય ેઆપણે Y qણીએ છ:એ તેના આધાર1 lક&મતનો Iદાજ છે. તેમા ં

તમાર: .લુાકાત માટ1ના Iદાrજત ખચDનો સમાવશે થાય છે, Yમા ંસબંિંધત કાળsનો સમાવશે થાય છે Y .લુાકાતના સીધા 

પlરણામ તર:ક1 dરૂ: પાડવામા ંઆવ ેતેવી tયાજબી ર:ત ેઅપે$nત છે. જો તમાર: પાસ ેવીમો ન હોય અથવા જો તમ ેતમાર: 

તબીબી સભંાળ માટ1 Lવ-mકુવણી કરવા\ુ ંપસદં કરો તો તમન ેpડુ ફ1ઇથ Iદાજનો અિધકાર છે. કારણ ક1 તમાર: સારવાર 

બદલાઈ શક1 છે અને તમાર: iLથિત બદલાઈ શક1 છે, અમે ખાતર: આપી શકતા નથી ક1 pડુ ફ1ઈથ Iદાજ તમાર: સભંાળની 

વાLતિવક lક&મત સાથ ેમેળ ખાશ.ે 

તમારR FરુGા: 
 
તમાર: તબીબી સભંાળની lક&મતના તમારા ^હMસા માટ1 mકૂવણી કરવા માટ1 તમ ેજવાબદાર છો (સહ uગૂતાન, સહ વીમો, અને 

કપાતપાh). 

તમાર1 vાર1ય પણ બેલેFસ $બ$લ&ગમાથંી તમાwંુ રnણ જcુ ંકરવાની જeર નથી. તમાર1 

નેટવકDની બહારની સભંાળનો ઉપયોગ કરવાની જeર નથી. 

તમાર: આરોSય યોજનામા ંસામાFય ર:ત ેઆવ/યક છે: 

• આગવી મxૂંર:ની જeર વગર કટોકટ:ની સેવાઓન ેઆવર: લેવી 
• નેટવકDની બહારના Tદાતાઓ yારા કટોકટ:ની સેવાઓન ેઆવર: લેવી અને aયા ંUધુી તમ ેલે$ખત સમંિત ન આપો zયા ં

Uધુી નેટવકDની Iદર તર:ક1 $બલ કર+ુ ં
• તમાર: કપાતપાh અને $ખLસા બહારના ખચDની મયાDદા માટ1 તમ ેકટોકટ:ની સભંાળ અથવા નેટવકDની બહાર સેવાઓ 

માટ1 mકૂવણી કરો છો ત ેકોઈપણ રકમની ગણતર: 

સહાય _ાથંી મેળવવી 
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જો તમન ેતમાર: .લુાકાત િવશ ેકોઈપણ T{ો અથવા $ચ&તાઓ હોય, Yમા ંઇન-નેટવકD  Tદાતાઓ િવશનેા T{ો, સGાવના 

Iદાજો અથવા તમારા કોઈપણ ઇFવૉઇસ િવશ ે$ચ&તાઓ હોય, તો }ૃપા કર:ન ે484−628−3528 પર ટાવર હ1Xથ �ાહક સેવાનો 

સપંકD  કરો. અમારો Lટાફ Tિશ$nત છે અને તમન ેમદદ કરવા તૈયાર છે. 

નેટવક.મા ંના Wદાતાઓ શોધવામા ંવધારાની મદદ 
 
જો તમન ેતમારા kલાન નેટવકDમા ંTદાતા અથવા Uિુવધા શોધવામા ંકોઈ ./ુક1લી હોય તો તમ ેપેiFસલવિેનયા વીમા 

િવભાગનો www.insurance.pa.gov/nosurprise પર અથવા ફોન yારા 1−877−881−6388 અથવા TTY/TTD: 

717−783−3898 પર સપંકD  કર: શકો છો. 

વધારાની મદદ જો તમે માનતા હોવ કD તમને ખોટR રRતે >બલ આપવામા ંઆ`Qુ ંછે 
 
તમ ે1−800−MEDICARE (1−800−633−4227) પર �.ુએસ. સેFટસD ફોર મેlડક1ર સિવ�સીસ (CMS)નો પણ સપંકD  કર: 

શકો છો અથવા ફ1ડરલ કાયદા હ1ઠળ તમારા અિધકારો િવશ ેવ] ુમાlહતી માટ1 https://www.cms.gov/nosurprises 

(https://www.cms.gov/nosurprises) ની .લુાકાત લો.  

 

સaાવના 0દાજ સાથે વધારાની મદદ 
 
તમ ેcms.gov/nosurprises (https://www.cms.gov/nosurprises) પર pડુ ફ1ઇથ એLટ:મેટના તમારા અિધકારો િવશ ેવ] ુ

માlહતી પણ મેળવી શકો છો અથવા 1−800−MEDICARE (1−800−633−4227) પર કોલ કરો. 


