
આ�ય�જનક તબીબી િબલસામે તમારા અિધકારો અનેસુર�ા

�ારેતમને કટોકટીની સંભાળ મળે છે અથવા નેટવક�નીબહારના �દાતા �ારા ઇન-

નેટવક� હોિ�પટલઅથવાએ��યુલેટરી સિજ�કલ સે�ટરમાંસારવાર કરવામાંઆવે છે, �યારે

તમે બેલે�સ િબિલંગથીસુરિ�તછો.

"બેલે�સ િબિલગં" (કેટલીક વાર "સર�ાઇઝ િબિલગં" તરીકેઓળખાય છે) શું છે?

�ારેતમે કોઈ ડૉ�ટરઅથવાઅ�યઆરો�યસંભાળ �દાતાને જુઓછો, �યારેતમેઅમુક ચો�સ

િખ�સામાંથી ખચા�ઓ, જમે કે સહ-ચુકવણી, િસ�ા વીમો અને/અથવા કપાતપા� ચૂકવણી કરી શકો

છો.  તમે કોઈ �દાતાનેજોશો અથવા તમારા �વા��ય યોજનાના નેટવક�માં ન હોય તેવીઆરો�ય

સંભાળ સુિવધાની મુલાકાત લો તો તમારે વધારાનાખચા�ઓઅથવા સમ� િબલ ચૂકવવંુ પ.

"નેટવક�નીબહાર" એવા �દાતાઓઅને સુિવધાઓનંુ વણ�ન કરે છે કે જમેણે તમારા �વા��ય યોજના

સાથે કરાર પર હ�તા�ર કયા� નથી. તમારી યોજના શંુ ચૂકવે છે અને સેવા માટે લેવામાંઆવતી સંપૂણ�

રકમ વ�ચેના તફાવત માટે નેટવક�નીબહારના �દાતાઓને તમને િબલઆપવાની મંજૂરીઆપવામાં

આવી શકે છે. આને  "સંતલુન િબિલંગ" કહેવાય છે.આરકમ સમાન સેવા માટેના ઇન-નેટવક� ખચ�

કરતાં વધુ હોવાનીશ�તા છે અને તે તમારા �લાનની કપાતપા�અથવા વાિષ�કઆઉટ-ઓફ-પોકેટ

મયા�દામાં ગણાય નહી.ં

"સર�ાઇઝ િબિલંગ" એ અણધારી બેલે�સ િબલ છે. આ �યારે થઈ શકે છે�ારે તમે તમારી સંભાળમાં

કોણ સામેલ છે તે િનયંિ�ત કરી શકતા નથી - જમે કે�ારેતમારી પાસે કટોકટી હોય અથવા�ારેતમે

ઇન-નેટવક� સુિવધામાં મુલાકાત નંુઆયોજન કરો છો પરંતુ નેટવક� ની બહાર �દાતા �ારાઅણધારી રીતે

સારવાર કરવામાંઆવે છે.

તમેઆના માટે બેલે�સ િબિલગંથી સુરિ�તછો:

કટોકટી સેવાઓ

જો તમારી પાસે કટોકટીની તબીબી િ�થિત છે અને તમે નેટવક�નીબહારના �દાતાઅથવા સુિવધા

પાસેથી કટોકટીની સેવાઓ મેળવો છો, તો તેઓ તમને તમારા �લાનની ઇન-નેટવક� ખચ�-શેિરંગ રકમ

(જમે કે કોપેમે��સ, કોઇ��યુર�સઅને કપાતપા�) િબલઆપી શકે છે. આકટોકટીની સેવાઓ માટે

તમનેબેલે�સ િબલઆપીશકાતું નથી. આમાં એવી સેવાઓનો સમાવેશ થાય છે જેતમે િ�થર િ�થિતમાં

હોવ તે પછી તમે મેળવી શકો છો, િસવાય કે તમે લેિખત સંમિત નઆપો અનેઆ પો�ટ-

�ટેિબલાઇઝેશન સેવાઓમાટે સંતુિલત િબલ નઆપવા માટે તમારી સુર�ાછોડી દો.

ઇન-નેટવક� હોિ�પટલઅથવાએ��યલુેટરી સિજ�કલ સે�ટરમાંઅમુક સેવાઓ

�ારેતમે ઇન-નેટવક� હોિ�પટલઅથવાએ��યુલેટરી સિજ�કલ સે�ટરમાંથી સેવાઓ મેળવો છો, �યારે

અમુક �દાતાઓ નેટવક�નીબહાર હોઈ શકે છે. આ િક�સાઓમાં, તે �દાતાઓ તમને સૌથી વધુિબલ કરી

શકે છે તે તમારી યોજનાની ઇન-નેટવક� ખચ�-વહ�ચણી રકમ છે. આકટોકટીની દવા, એને�થેિસયા, 

પેથોલો�, રિેડયોલો�, �યોગશાળા, િનયોનેટોલો�, સહાયક સજ�ન, હોિ�પટિલ�ટઅથવા

ઇ�ટેિ�સિવ�ટ સેવાઓને લાગુ પડે છે. આ �દાતાઓ તમારા િબલને સંતુિલત કરીશકતા નથીઅને તમને

સંતુલન િબલ ન કરવા માટે તમારી સુર�ાછોડી દેવા માટે કહીશકશે નહી



જો તમનેઆઇન-નેટવક� સુિવધાઓ પરઅ�ય �કારની સેવાઓ મળે છે, તો નેટવક�નીબહારના

�દાતાઓ કરી શકતા નથી�ાં સુધી તમે લેિખત સંમિત નઆપો અને તમારી સુર�ાનો �યાગ કરો

�યાં સુધી તમનેબેલે�સ િબલઆપો.
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તમાર�ેારયે બેલે�સ િબિલગંમાંથી તમારી સુર�ા છોડી દેવાની જ�ર નથી. તમાર ે

નેટવક� નીબહારની સંભાળ લેવાની પણ જ�ર નથી. તમે તમારા �લાનના નેટવક� માં

�દાતાઅથવા સુિવધા પસંદ કરી શકો છો.

�ાર ેબેલ�ેસ િબિલંગની મજૂંરી ન હોય, �યાર ેતમારી પાસે નીચનેી સુર�ા પણ છે:

● તમે તમારા િહ�સાની િકંમત ચૂકવવા માટે જ જવાબદાર છો (જમે કે કો-પેમે��સ, કોઇ��યુર�સઅને

કપાતપા� કે જો તમે �દાતાઅથવા સુિવધા ઇન-નેટવક� હોય તો તમે ચૂકવશો). તમારીઆરો�ય

યોજનાઆઉટ-ઓફ-નેટવક� �દાતાઓઅને સુિવધાઓને સીધા જ ચૂકવશે.

● તમારીઆરો�ય યોજના સામા�ય રીતેઆવ�યક છે:

o તમારે સેવાઓ માટે અગાઉથી મંજૂરી મેળવવાનીજ�ર વગર કટોકટીની સેવાઓને

આવરી લે છે (જનેે "પૂવ�અિધકૃતતા" તરીકે પણઓળખવામાંઆવે છે).

o આઉટ-ઓફ-નેટવક� �દાતાઓ �ારા કટોકટીની સેવાઓનેઆવરી લે છે.

o તમે ઇન-નેટવક� �દાતાઅથવા સુિવધાને શંુ ચૂકવશે તેનાઆધારે તમે �દાતાઅથવા

સુિવધા (િકંમત-શેિરંગ) પર શંુ લેવંુ છે અને તે રકમ તમારા લાભોના �પ�ીકરણમાં દશા�વો.

o તમે કટોકટીની સેવાઓઅથવા નેટવક�નીબહારની સેવાઓ માટે ચૂકવણી કરો છો તે

કોઈપણ રકમને તમારી ઇન-નેટવક� કપાતપા�અને િખ�સામાંથીબહારની મયા�દામાં

ગણો.

જો તમે માનતા હોવ કે તમને ખોટી રીતે િબલઆપવામાંઆ�યું છે, તમે ફેડરલ સાથે ફિરયાદ

નોધંાવી શકો છો ખાતે સરકાર https://www.cms.gov/nosurprises/consumers અથવા 1-800-

985-3059 પર કૉલ કરીને. તમે અરકાનસાસ િડપાટ�મે�ટઑફ ઇ��યોર�સમાં પણ ફિરયાદ નોધંાવી

શકો છો

ખાતે https://insurance.arkansas.gov/pages/consumer-services/consumer-

services/file-a-complaint/.

મુલાકાત www.cms.gov/nosurprises/consumers ફેડરલ કાયદા હેઠળ તમારા અિધકારો િવશે વધુ

માિહતી માટે.
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