
حقوقك وسبل حمایتك ضد الفواتیر الطبیة المفاجئة

عندما تتلقى رعایة طارئة أو تتلقى العالج من قِبل مزود خدمة خارج الشبكة في مستشفى داخل الشبكة أو 
مركز لجراحات الیوم الواحد، فأنت محمي ضد الفواتیر المفاجئة أو فواتیر تسویة الرصید المتبقي.

"بفواتیر تسویة الرصید المتبقي" (التي تسمى أحیانًا "الفواتیر المفاجئة")؟ما المقصود 

عندما تزور طبیبًا أو
مقدم رعایة صحیة آخر، قد تجد أنك مطالب بسداد تكالیف معینة من أموالك الشخصیة، مثل سداد الحصة الخاصة بك من 

تكالیف أخرى واجبة علیك. وقد تجد أنك ملزم بسداد تكالیف الفاتورة و/أو نسبة المشاركة المقررة في التأمین و/أو سداد 
أخرى أو سداد قیمة الفاتورة بالكامل إذا زرت مقدم رعایة أو زرت مرفق رعایة صحیة من خارج شبكة خطتك التأمینیة 

الصحیة.

لخاصة بك. وقد یُسمح تصف عبارة "من خارج الشبكة" مقدمي الخدمات والمرافق التي لم تتعاقد مع شركة التأمین الصحي ا
لمقدمي الخدمة من خارج الشبكة بإصدار فواتیر لك تتضمن فرق المبلغ بین التكلفة التي وافقت شركة التأمین الصحي على 

ومن الرصید المتبقي". فواتیر تسویةدفعھا و كامل المبلغ المقرر المفروض مقابل ھذه الخدمة. ویُطلق على ھذا اسم "
الممكن عدم احتساب ھذه المبالغ ضمن الحد المبلغ التكالیف داخل الشبكة مقابل الخدمة نفسھا ومنالمرجح أن یتجاوز ھذا

السنوي األقصى للمصاریف المسددة من أموالك الخاصة.

"الفواتیر المفاجئة" ھي فاتورة رصید غیر متوقع. وقد یحدث  ذلك عندما ال یكون بوسعك  السیطرة على من یشارك في تقدیم 
ایة لك، على سبیل المثال عندما تواجھ حالة طارئة أو عندما تحدد موعد زیارة لمرفق تابع للشبكة، لكن تتم معالجة الرع

الموعد بشكل غیر  متوقع من قِبل مقدم خدمة من  خارج الشبكة.

تتمتع بالحمایة ضد فواتیر تسویة الرصید المتبقي في الحاالت التالیة:

خدمات الطوارئ

تواجھ حالة طبیة طارئة وحصلت على خدمات الطوارئ من مقدم خدمة أو من مرفق من خارج الشبكة، فإن الحد إذا كنت 
األقصى للمبلغ الذي یستطیع مقدم الخدمة أو المرفق مطالبتك بھ ھو المبلغ المقرر لحصتك في التكالیف بموجب خطة التأمین 

من الفاتورة و/أو التكالیف األخرى الواجبة علیك و/أو نسبة الصحي الخاصة بك داخل الشبكة (مثل الحصص الخاصة بك 
یمكن مطالبتك بسداد تكلفة خدمات الطوارئ من ھذا النوع. ویتضمن ذلك الخدمات التي قد الالمشاركة مع شركة التأمین). و

ة المتوفرة لك ضد مطالبتك تتلقاھا بعد استقرار الحالة، ما لم تكن قد منحت موافقة خطیة تتنازل بموجبھا عن تدابیر الحمای
بمبالغ الرصید المتبقي لھذه الخدمات المتعلقة بما بعد استقرار الحالة.

الخدمات المعینة في مستشفى أو مركز جراحة الیوم الواحد داخل الشبكة

من خارج عندما تتلقى خدمات من مستشفى أو من مركز لجراحة الیوم الوحد داخل الشبكة، فقد یكون بعض مقدمي الخدمة
الشبكة. وفي مثل ھذه الحاالت، یكون الحد األقصى الذي یستطیع مقدمو الخدمة ھؤالء مطالبتك بسداده ھو مبلغ المشاركة في 

التكلفة داخل الشبكة وفقًا للخطة التأمینیة. وینطبق ھذا على األدویة المقدمة في قسم الطوارئ أو التخدیر أو عالج األمراض أو 
اللمختبر أو عالج األطفال حدیثي الوالدة أو الجراح المساعد أو المستشفى أو خدمات العنایة المركزة. واألشعة أو فحوص ا

یمكنھم مطالبتك بالتنازل عن الحمایة ضد الیستطیع مقدمو الخدمة ھؤالء إصدار فاتورة لمطالبتك بتسویة مقابل الرصید و
المطالبة بسداد الرصید المتبقي.

یحق لھم مطالبتك بسداد الات أخرى في ھذه المرافق داخل الشبكة، فإن مقدمي الخدمة من خارج الشبكة في حالة تلقیك خدم

فاتورة تسویة الرصید مالم تمنح موافقة خطیة وتتنازل عن تدابیر الحمایة المتوفرة لك.
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بالتنازل عن تدابیر حمایتك ضد فواتیر تسویة الرصید المتبقي. ولست مطالبًا على اإلطالقلست مطالبًا 
أیًضا بتلقي الخدمة من خارج الشبكة. ویمكنك اختیار مقدم خدمة أو مرفق من داخل شبكة خطتك 

التأمینیة.

ة:عندما ال یُسمح بالمطالبة بتسویة الرصید المتبقي، فإنك تتمتع أیًضا بتدابیر الحمایة التالی

تكون مسؤوالً فقط عن حصتك من التكلفة (مثل الدفعات المشتركة ونسبة المشاركة مع شركة التأمین والمبالغ المخصومة ●
التي ستدفعھا إذا كان مقدم الخدمة أو المرفق داخل الشبكة). وستدفع خطة التأمین الصحي الخاصة بك أیًضا تكالیف 

مباشرة.مقدمي الخدمة أو المرافق خارج الشبكة 

بشكل عام، یجب أن تغطي خطتك الصحیة ما یلي:●

o.(أي الحصول على إذن ُمسبق) تغطي خدمات الطوارئ دون مطالبتك بموافقة مسبقة على الخدمات

o.تغطي خدمات الطوارئ من قبل مقدمي الخدمة خارج الشبكة

o (المشاركة في التكالیف) على أساس المبلغ الذي كانت ستدفعھ تحدد ما یستحق علیك لمقدم الخدمة أو المرفق
لو كان مقدم الخدمة أو المرفق كانوا داخل الشبكة و یعرض المبلغ في الشرح المقدم لك عن المنافع.

o احتساب أیة مبالغ قد تسددھا لخدمات الطوارئ أو الخدمات المقدمة خارج الشبكة ضمن حدود المبلغ
والك الخاصة.القابل للخصم والمصاریف التي تتحملھا من أم

على فیمكنك تقدیم شكوى إلى الحكومة الفیدرالیةإذا كنت تعتقد أنھ یوجد خطأ في الفاتورة، 
https://www.cms.gov/nosurprises/consumers ویمكنك أیًضا تقدیم 1-800-985-3059أو باالتصال برقم .

شكوى إلى إدارة التأمین في أركنساس
a-services/file-services/consumer-https://insurance.arkansas.gov/pages/consumer-على 

complaint/.

للحصول على المزید من المعلومات عن https://www.cms.gov/nosurprises/consumersتفضل بزیارة 

حقوقك بموجب القانون الفیدرالي.
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