
હ�ઠળ દદ�ની �રુ�ાની �ચૂના 

નો સર�ાઇઝ એ�ટ, 45 CFR §§ 149.410 અને 149.420 

 

નો સર�ાઈઝ એ�ટ 1 ���આુર�, 2022 થી અમલમા ંઆ�યો. આ અિધિનયમ એવા દદ�ઓ માટ� ર�ણ ધરાવે છે 

�મની પાસે વીમો છે, � નીચે િવભાગ 1 મા ંસબંોધવામા ંઆ�યો છે, અને � દદ�ઓ પાસે વીમો નથી અથવા તેનો 

ઉપયોગ નથી કર� ર�ા છે, તેમને િવભાગ 2 મા ંનીચે સબંોધવામા ંઆ�યા છે. આ અિધિનયમ મે�ડક�ર, મે�ડક�ર 

એડવા�ટ�જ, મે�ડક�ડ (PASSE સ�હત), TRICARE અથવા ભારતીય આરો�ય યોજનાઓને લા� ુપડ�ુ ંનથી. 

 
િવભાગ 1. એવા દદ�ઓ માટ� ક� �ઓ તેમના એ��લોયર �ારા આરો�ય કવર�જ મેળવે છે (એ. સ�હત  ફ�ડરલ, રા�ય 

અથવા �થાિનક સરકાર), હ��થ ઈ��યોર�સ માક�ટ�લેસ �ારા અથવા સીધા �ય��તગત �વા��ય યોજના �ારા: 
 

• કટોકટ� સેવાઓ માટ� આ�ય�જનક �બ�લ�ગ �િતબિંધત છે. કટોકટ� સેવાઓ, ભલે તે નેટવક�ની બહાર �રૂ� 

પાડવામા ંઆવી હોય, �વૂ� અિધ�ૃતતાની જ�ર વગર ઇન-નેટવક�  દરો પર આવર� લેવામા ંઆવવી જોઈએ. 
 

• "બેલે�સ �બ�લ�ગ" એ છે �યાર� દદ�ને તમાર� યોજનાની મ�ૂંર� અને સેવા માટ� વ�લૂવામા ંઆવતી સ�ંણૂ� રકમ 

વ�ચેના તફાવત માટ� �બલ આપવામા ંઆવે છે. નો સર�ાઇઝ એ�ટ કટોકટ� અને અ�કુ �બન-ઇમરજ�સી માટ� 

"બેલે�સ �બ�લ�ગ" અને નેટવક�ની બહાર દદ�ની જવાબદાર�મા ંવધારો (�મ ક� સહ-વીમો અથવા કો-પેમે�ટ ક� � 

ઇન-નેટવક�  સેવાઓની �લુનામા ંનેટવક�ની બહારની સેવાઓ માટ� વ� ુહોય છે) ને �િતબિંધત કર� છે. 
 

• નો સર�ાઇઝ એ�ટ, કો-પેમે�ટ, કો-ઇ��યોર�સ અથવા કપાતપા� �વી દદ�ની જવાબદાર�ન ેયો�ય ર�ત ે

એકિ�ત કરવા પર �િતબધં �કૂતો નથી. આ રકમ તમારા �વા��ય યોજના �ારા ન�� કરવામા ંઆવે છે. 
 

• ઇન-નેટવક�  �િુવધા પર નેટવક�ની બહારના �દાતાઓ �ારા આ�ષુ�ંગક સભંાળ (�મ ક� એન�ેથેિસયોલો�જ�ટ અથવા 

સહાયક સ�ન) માટ� આઉટ-ઓફ-નેટવક� ��ુક અને "બલેે�સ �બ�લ�ગ" �િતબિંધત છે. 

• "બેલે�સ �બ�લ�ગ" અને સર�ાઈઝ �બ�લ�ગથી સબંિંધત �રુ�ા િવશે વ� ુમા�હતી માટ�, "તમારા અિધકારો અને 

સર�ાઈઝ મે�ડકલ �બ�સ સામે ર�ણ" નો�ટસની નકલની િવનતંી કરો. 

 
િવભાગ 2. � દદ�ઓની પાસે વીમો નથી અથવા વીમાનો ઉપયોગ કરતા નથી તેઓ માટ�: 
 

• કોઈપણ �બન-ઇમરજ�સી વ��ઓુ અથવા સેવાઓની �ુલ અપે��ત �ક�મત માટ� તમને �ડુ ફ�ઇથ �દાજ 

મેળવવાનો અિધકાર છે. આમા ંતમાર� સારવાર સાથે સકંળાયેલા સબંિંધત ખચ�નો સમાવેશ થાય છે. 
 

• ખાતર� કરો ક� તમાર� એપોઇ�ટમે�ટના ઓછામા ંઓછા એક કામકાજના �દવસ પહ�લા તમને લે�ખતમા ં�ડુ ફ�ઇથ 

�દાજ આપવામા ંઆ�યો છે. તમે તમાર� એપોઇ�ટમ�ેટ શેડ�લૂ કરો તે પહ�લા ંતમે તમારા �વા��ય સભંાળ �દાતા 

અને તમે પસદં કરો છો તે કોઈપણ અ�ય �દાતાને �ડુ ફ�ઇથ �દાજ માટ� પણ �છૂ� શકો છો. 

• તમારા ર�કો�્�સ માટ� તમારા �ડુ ફ�ઇથ �દાજની નકલ રાખવાની ખાતર� કરો. જો તમને એ�ુ ં�બલ મળે ક� � 

તમારા �ડુ ફ�ઇથ �દાજ કરતા ંઓછામા ંઓ� ં$400 વ� ુહોય, તો તમે �બલનો િવવાદ કર� શકો છો. 
 

• �ડુ ફ�ઇથ એ�ટ�મેટથી સબંિંધત ર�ણો િવશે વ� ુમા�હતી માટ�, "�ડુ ફ�ઇથ એ�ટ�મેટનો તમારો અિધકાર" 

નો�ટસની નકલની િવનતંી કરો. 
 

તમાર� �ાર�ય પણ બેલે�સ �બ�લ�ગમાથંી તમાર� �રુ�ા છોડવાની જ�ર નથી અને તમાર� નેટવક�ની બહારના 

�દાતા પાસેથી સેવાઓ �ા�ત કરવાની જ�ર નથી. તમે ઇન-નેટવક�  �દાતાઓની ��ૂચ માટ� તમારા �વા��ય 

યોજનાનો સપંક�  કર�ને તમારા �લાનના નેટવક�મા ં�દાતા અથવા �િુવધા પસદં કર� શકો છો. 
 



વધારાની મા�હતી માટ� અથવા શકંા�પદ ઉ�લઘંનની �ણ કરવા માટ�, �એુસ �ડપાટ�મે�ટ ઓફ હ��થ એ�ડ 

�મુન સિવ�સને 1.800.985.3059 પર કૉલ કરો. 
 

તમારા �ડુ ફ�ઇથ �દાજ િવશેના ��ો માટ�, 501.537.8641 પર CARTI નાણાક�ય સલાહકારનો સપંક�  કરો 

અથવા ��ટ ડ��કને �ણ કરો ક� તમે નાણાક�ય સલાહકાર સાથે �બ�મા ંવાત કરવા માગો છો. 
 


