ਬਿਬਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਲੈ ਕਸ਼ਨਾਂ
ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬਕਬਿਆ ਦਾ ਨਿੰਿਿ

24828

ਨੀਤੀ ਬਕਤਾਿਚਾ

ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ

ਬਕਸਮ

ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬਕਬਿਆ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ

ਬਸਲਵਾ, ਨੈਟਲੀ (Silva, Natalie)

ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਮਤੀ

10/21/2016

ਅਗਲੀ ਸਮੀਬਿਆ ਦੀ ਬਮਤੀ

10/21/2019

ਅਨੁਪ੍ਰਯਗ
ੋ ਦਾ ਦਾਇਿਾ

CMC ਗਿੰ ਭੀਿ ਦੇਿਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ

(ਇਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ)
ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਿ ਪ੍ਰਵਾਬਨਤ / ਪ੍ਰਵਾਬਨਤ

CMC ਕਾਨੂਿੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (A): 08/12/2016 11:31AM PST

ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਮਤੀ

ਜੋਇ ਨੋਬਵਤਸਕੀ (Joe Nowicki), SVP ਚੀਫ ਫਾਇਨਾਂਬਸ਼ਅਲ ਆਬਫਸਿ: 08/24/2016
08:39AM PST
ਪ੍ੈਬਟਰਕ ਿੈਫਿਟੀ (Patrick Rafferty), ਕਾਿਪ੍ੋਿੇਟ ਚੀਫ ਆਪ੍ਿੇਸ਼ਨਜ਼ ਆਬਫਸਿ:
08/29/2016 01:38PM PST
ਬਟਮ ਜੋਸਬਲਨ (Tim Joslin), CEO: 08/30/2016 09:51AM PST
ਫਾਇਨਾਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਲਾਬਨਿੰਗ (A): 10/21/2016 10:14AM PST

ਸਬਿਤੀ / ਸੋਧ #

ਅਬਧਕਾਿਤ (ਸੋਧ 0)

ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਿਾ ਜਮਹਾਂ ਕੀਤਾ ਬਗਆ

ਅਿਨਹਾਿਟ ਬਮਸ਼ੇਲ (Earnhart, Michele)

I. ਮਕਸਦ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣਾ ਬਕ ਕਬਮਊਬਨਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਿ (CMC) ਦੀਆਂ ਬਿਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂਿੰ ਵਸੂਲਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਬਵਧੀਆਂ
ਅਬਜਹੇ ਤਿੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਿੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਿੇ।

II. ਪ੍ਬਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
A. ਅਸਧਾਿਣ ਵਸੂਲੀ ਕਾਿਵਾਈ(ਆਂ): ਅਸਧਾਿਣ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕਾਿਵਾਈ ਦਾ ਅਿਿ ਅੱਗੇ ਬਦੱਬਤਆਂ ਬਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:
1. ਉਪ੍ਭੋਗਤਾ ਦੇ ਕਰੈਬਡਟ ਦੀ ਬਿਪ੍ੋਿਬਟਿੰ ਗ ਕਿਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜਿੰ ਸੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰੈਬਡਟ ਬਿਊਿੋ ਨੂਿੰ ਬਵਅਕਤੀ ਿਾਿੇ
ਨਕਾਿਾਤਮਕ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੀ ਬਿਪ੍ੋਿਬਟਿੰ ਗ ਕਿਨੀ।
2. CMC ਦੀ ਬਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਤਬਹਤ ਕਵਿ ਕੀਤੀ ਪ੍ਬਹਲਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਦੇਿਭਾਲ ਲਈ ਬਕਸੇ ਬਵਅਕਤੀ ਦੁਆਿਾ
ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿਕੇ ਉਸ ਨੂਿੰ ਡਾਕਟਿੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਜ਼ਿੂਿੀ ਦੇਿਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਨ
ਤੋਂ ਪ੍ਬਹਲਾਂ ਉਸ ਨੂਿੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇਨਕਾਿ ਕਿਨਾ, ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂਿੰ ਜ਼ਿੂਿੀ ਿਣਾਉਣਾ।
3. ਬਜਹੜੀਆਂ ਕਾਿਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂਿੰਨੀ ਜਾਂ ਬਨਆਂਇਕ ਪ੍ਰਬਕਬਿਆ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਵੱਚ ਅੱਗੇ ਬਦੱਤੀਆਂ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪ੍ਿ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ:

a. ਬਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿਟੀ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਿ ਕਿਨਾ;
b. ਬਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਿੰ ਪ੍ਤੀ ਨੂਿੰ ਅਗਾਊਂ ਿੋਕਣਾ;
c.

ਬਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿੈਂਕ ਿਾਤੇ ਜਾਂ ਬਕਸੇ ਹੋਿ ਬਨੱਜੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿਟੀ ਨੂਿੰ ਕੁਿਕ ਜਾਂ ਜ਼ਿਤ ਕਿਨਾ;

d. ਬਵਅਕਤੀ ਬਵਿੁੱਧ ਦੀਵਾਨੀ ਕਾਿਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਿਆ
ੂ ਤ ਕਿਨੀ;
e. ਬਵਅਕਤੀ ਦੀ ਬਗਰਫਤਾਿੀ ਲਈ ਕਾਿਨ ਿਣਨਾ;
f.

ਬਵਅਕਤੀ ਨੂਿੰ ਬਿਟ ਆਫ ਿਾਡੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ (ਦੀਵਾਨੀ ਉਲਿੰਘਣਾ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਿਨਾ) ਦੇ
ਘੇਿੇ ਬਵੱਚ ਬਲਆਉਣ ਲਈ ਕਾਿਨ ਿਣਨਾ; ਅਤੇ

g. ਕਿਜ਼ ਚੁਕਾਉਣ ਤੱਕ ਬਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਿਾਹਾਂ ਨੂਿੰ ਿੋਕ ਕੇ ਿੱਿਣਾ।
4. ਬਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕਿਜ਼ ਨੂਿੰ ਬਕਸੇ ਹੋਿ ਬਧਿ ਨੂਿੰ ਵੇਚਣਾ।
B. ਮਿੀਜ਼: ਮਿੀਜ਼ ਅਬਜਹਾ ਬਵਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ CMC ਬਵਿੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿਦਾ ਹੈ।
C. ਬਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਿੇ ਨੀਤੀ: ਬਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਬਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਿੇ CMC ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਪ੍ਲਿਧ ਬਵੱਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਬਕਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਬਜਹੀ ਪ੍ਰਬਕਬਿਆ ਦਾ ਵਿਨਣ ਕਿਦੀ ਹੈ ਬਜਸ ਿਾਹੀਂ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਨੂਿੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਿ 'ਤੇ
ਬਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਦਿਿਾਸਤ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
D. ਬਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਬਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਿਦ ਮੁਕਿੰਮਲ ਚੈਬਿਟੀ ਕੇਅਿ, ਅਿੰ ਸ਼ਕ ਚੈਬਿਟੀ ਕੇਅਿ, ਉੱਚ ਡਾਕਟਿੀ ਿਿਬਚਆਂ ਵਾਲੀ
ਚੈਬਿਟੀ ਕੇਅਿ, ਅਤੇ ਬਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲੀ ਚੈਬਿਟੀ ਕੇਅਿ ਨਾਲ ਸਿਿੰ ਧ ਿੱਿਦਾ ਹੈ।
E. CMC ਦੇ ਸੇਵਾ ਿੇਤਿ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਭਾਸ਼ਾ: CMC ਦੇ ਸੇਵਾ ਿੇਤਿ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਬਜਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ CMC ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਣ
ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਿੇ ਦੇ 1000 ਲੋ ਕਾਂ ਜਾਂ 5% ਬਹੱਸੇ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਦੁਆਿਾ ਵਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਬਜਹੀ ਵੱਸੋਂ ਹੈ ਬਜਸਦੇ CMC
ਦੁਆਿਾ ਪ੍ਰਭਾਬਵਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। CMC, ਬਕਸੇ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿ ਤਿੀਕੇ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਦੇ ਹੋਏ
CMC ਭਾਈਚਾਿੇ ਬਵੱਚ ਅਿੰ ਗਿੇਜ਼ੀ ਬਵਚ ਸੀਮਤ ਬਨਪ੍ੁਿੰ ਨਤਾ ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀਆਂ, ਜਾਂ CMC ਦੁਆਿਾ ਪ੍ਰਭਾਬਵਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਨ ਦੀ ਸਿੰ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬਤਸ਼ਤ ਜਾਂ ਬਗਣਤੀ ਨੂਿੰ ਬਨਿਧਾਿਤ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
F. ਬਿਨਾਂ ਿੀਮੇ ਵਾਲੇ ਮਿੀਜ਼: ਬਿਨਾਂ ਿੀਮੇ ਵਾਲਾ ਮਿੀਜ਼ ਉਹ ਮਿੀਜ਼ ਹੈ ਬਜਸ ਕੋਲ ਆਪ੍ਣੇ ਡਾਕਟਿੀ ਿਿਬਚਆਂ ਦੇ ਬਕਸੇ ਵੀ ਬਹੱਸੇ
ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਤ
ੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਜਸ ਬਵੱਚ ਬਕਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਵਪ੍ਾਿਕ ਜਾਂ ਹੋਿ ਿੀਮਾ, ਸਿਕਾਿ ਦੁਆਿਾ
ਪ੍ਰਾਯੋਜਤ ਬਸਹਤ-ਸਿੰ ਭਾਲ ਿੈਨੀਬਫਟ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਬਧਿ ਦੀ ਜਵਾਿਦੇਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਾਂ ਬਜਸ ਦੇ ਿੀਮੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ
ਿੈਨੀਬਫਟ ਦਾਿਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਬਹਲਾਂ ਪ੍ੂਿੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
G. ਿੀਮਾਬਕਰਤ ਮਿੀਜ਼: ਕੋਈ ਿੀਮਾਬਕਰਤ ਮਿੀਜ਼ ਉਹ ਮਿੀਜ਼ ਹੈ ਬਜਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪ੍ਣੇ ਡਾਕਟਿੀ ਿਿਬਚਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੱਸੇ ਦਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਬਧਿ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।
H. ਮਿੀਜ਼ ਦੀ ਬਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਿੀ ਵਾਲੀ ਿਕਮ: ਇਹ ਮਿੀਜ਼ ਦੀ ਤੀਜੀ ਬਧਿ ਦੀ ਕਵਿੇਜ ਦੁਆਿਾ ਮਿੀਜ਼ ਦੇ ਿੈਨੀਬਫਟਾਂ ਦੀ ਿਾਸ਼ੀ ਦਾ
ਬਨਿਧਾਿਣ ਕਿਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਵਾਲੀ ਉਹ ਿਾਸ਼ੀ ਹੈ ਬਜਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਬਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਿੀ ਿੀਮਾਬਕਰਤ ਮਿੀਜ਼ ਦੁਆਿਾ ਆਪ੍ਣੀ ਜ਼ੇਿ
ਬਵੱਚੋਂ ਕਿਨ ਦੀ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ।
I.

ਕਲੈ ਕਸ਼ਨ ਏਜਿੰ ਸੀ: ਵਸੂਲੀ ਏਜਿੰ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਬਜਹੀ ਸਿੰ ਸਿਾ ਹੈ ਬਜਸ ਨੂਿੰ CMC ਦੁਆਿਾ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਅਨੁਸਿਣ
ਕਿਨ ਜਾਂ ਵਸੂਲੀ ਕਿਨ ਲਈ ਿੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

J.

ਬਿਲ ਕੀਤੇ ਿਿਚੇ: ਬਿਲ ਬਵੱਚ ਬਦੱਤੇ ਗਏ ਿਿਚੇ ਛੋਟ-ਿਬਹਤ ਿਾਸ਼ੀਆਂ ਹਨ ਬਜਨਹਾਂ ਨੂਿੰ CMC ਿਵਾਇਤੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬਿਲ ਬਵੱਚ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

III. ਨੀਤੀ
A. CMC ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਬਧਿ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਕਿਤਾਵਾਂ ਨੂਿੰ ਦਿੁਸਤ ਢਿੰ ਗ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਬਸਿ, ਅਤੇ ਸਾਿੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਕਾਨੂਿੰਨਾਂ

ਂ ਸੇਫ਼ਟੀ ਕੋਡ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ
ਅਤੇ ਬਵਬਨਯਮਾਂ ਮੁਤਾਿਕ ਬਿਲ ਦੇਵਗ
ੇ ਾ, ਬਜਸ ਬਵੱਚ ਿਗੈਿ ਬਕਸੇ ਸੀਮਾ ਤੋਂ, ਕੈਲੀਫੋਿਨੀਆ ਹੈਲਿ ਐਡ
127400 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਿੰ ਟਿਨਲ ਿੈਵਬਨਊ ਕੋਡ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 501(r) ਤਬਹਤ ਯੂਨਾਇਟਡ ਸਟੇਟਸ
ਬਡਪ੍ਾਿਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟਿੈਜ਼ਿੀ ਦੁਆਿਾ ਜਾਿੀ ਕੀਤੇ ਬਵਬਨਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

B. ਇਹ ਨੀਤੀ CMC ਦੇ ਸਾਿੇ ਅਦਾਬਿਆਂ ਲਈ, ਅਤੇ CMC ਦੀ ਤਿਫੋਂ ਕਿੰ ਮ ਕਿਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਿੀਆਂ ਵਸੂਲੀ ਏਜਿੰ ਸੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ
ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ।
C. ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਹੋਿ ਨਾ ਬਕਹਾ ਬਗਆ ਹੋਵ,ੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਐਮਿਜੇਂਸੀ ਿੂਮ ਦੇ ਡਾਕਟਿਾਂ, ਐਬਨਸਬਿਸੀਓਲੋ ਬਜਸਟਾਂ,
ਿੇਡੀਓਲੋ ਬਜਸਟਾਂ, ਹਾਸਬਪ੍ਟਬਲਸਟਾਂ, ਪ੍ੈਿਾਲੋ ਬਜਸਟਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਿਾਂ ਜਾਂ ਹੋਿਨਾਂ ਡਾਕਟਿੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ
ਹੁਿੰ ਦੀ ਬਜਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂਿੰ CMC ਦੇ ਬਿਲ ਬਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਬਜਹੇ ਡਾਕਟਿਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਿ
ਡਾਕਟਿੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਨ ਲਈ CMC 'ਤੇ ਿਿੰ ਧੇਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ। ਕੈਲੀਫੋਿਨੀਆ ਬਵੱਚ,
ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਬਵੱਚ ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਬਫ਼ਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂਿੰ ਿੀਮੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਨੂਿੰ ਜਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਨੂਿੰ ਛੋਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਨਾ ਜ਼ਿੂਿੀ ਹੈ ਬਜਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਡਾਕਟਿੀ ਿਿਚੇ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਫੈਡਿਲ ਪ੍ਾਵਿਟੀ
ਲੈ ਵਲ (“FLP”) ਦੇ 350% 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ੱਧਿ 'ਤੇ ਹਨ।

IV. ਪ੍ਰਬਕਬਿਆ
A. ਕਵਿੇਜ ਸਿਿੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿਨੀ
1. CMC ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਿਾਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲੈ ਣ ਲਈ ਮੁਨਾਸਿ ਕੋਬਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕਿੇਗਾ ਬਕ ਕੀ ਬਨੱਜੀ ਜਾਂ ਸਿਕਾਿੀ ਸਪ੍ਾਂਸਿ
ਕੀਤਾ ਿੀਮਾ ਜਾਂ ਸਪ੍ਾਂਸਿਬਸ਼ਪ੍ CMC ਵੱਲੋਂ ਮਿੀਜ਼ ਨੂਿੰ ਬਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂਿੰ ਪ੍ੂਿੀ ਤਿਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਿੰ ਸ਼ਕ
ਿੂਪ੍ ਬਵੱਚ ਕਵਿ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
B. ਤੀਜੀ ਬਧਿ ਨੂਿੰ ਬਿਲ ਦੇਣਾ
1. CMC ਤੀਜੀ ਬਧਿ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਕਿਤਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣਯੋਗ ਸਾਿੀਆਂ ਿਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ੂਿੀ ਬਮਹਨਤ ਨਾਲ ਅਨੁਸਿਣ
ਕਿੇਗਾ, ਬਜਸ ਬਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਨੁਿਿੰਧਤ ਅਤੇ ਗੈਿ-ਅਨੁਿਿੰਧਤ ਭੁਗਤਾਨਕਿਤਾ, ਇਨਡੈਮਬਨਟੀ (ਹਾਨੀਪ੍ੂਿਤੀ
ਸਿਿੰ ਧੀ) ਭੁਗਤਾਨਕਿਤਾ, ਜਵਾਿਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਲਈ ਿੀਮਾਕਾਿ, ਅਤੇ ਸਿਕਾਿੀ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਕਿਤਾ
ਜੋ ਮਿੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਲਈ ਬਵੱਤੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਬਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਿ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮਿੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬਤਬਨਧੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਵਾਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਬਣਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੇ ਆਧਾਿ 'ਤੇ CMC
ਤੀਜੀ ਬਧਿ ਦੇ ਸਾਿੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨਕਿਤਾਵਾਂ ਨੂਿੰ ਸਮੇਂ ਬਸਿ ਬਿਲ ਦੇਵੇਗਾ।
C. ਿੀਮਾਬਕਰਤ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਨੂਿੰ ਬਿਲ ਦੇਣਾ
1. CMC ਐਕਸਪ੍ਲੇ ਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਿੈਨੀਬਫਟ (“EOB”) ਦੁਆਿਾ ਬਹਸਾਿ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਬਧਿ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਕਿਤਾ
ਵੱਲੋਂ ਬਨਿਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਿਕ, ਮਿੀਜ਼ ਦੀ ਬਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਿੀ ਵਾਲੀ ਿਾਸ਼ੀ ਲਈ ਿੀਮਾਬਕਰਤ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਨੂਿੰ ਤੁਿਿੰਤ ਬਿਲ ਦੇਵਗ
ੇ ਾ।
D. ਬਿਨਾਂ ਿੀਮੇ ਵਾਲੇ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਨੂਿੰ ਬਿਲ ਦੇਣਾ
1. CMC, CMC ਦੇ ਬਿਲ ਬਵੱਚ ਬਦੱਤੇ ਿਿਬਚਆਂ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਨਾਲ CMC ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਿੀਮੇ ਵਾਲੇ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਨੂਿੰ ਤੁਿਿੰਤ ਬਿਲ ਦੇਵਗ
ੇ ਾ।

E. ਬਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ
1. ਮਿੀਜ਼ ਲਈ ਸਾਿੇ ਬਿਲਾਂ ਬਵੱਚ ਨੋਬਟਸ ਆਫ ਿਾਈਟਸ (ਅਬਧਕਾਿਾਂ ਦਾ ਨੋਬਟਸ) ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਜਸ ਨੂਿੰ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਟ A ਨਾਲ ਨੱਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੋਗਤਾਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਉਪ੍ਲਿਧ ਬਵੱਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਾਿ ਬਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
F. ਮੱਦਵਾਿ ਬਿਆਨ
1. ਸਾਿੇ ਮਿੀਜ਼ ਬਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪ੍ਣੇ ਿਾਤੇ ਲਈ ਮੱਦਵਾਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਈ ਿੇਨਤੀ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
G. ਬਵਵਾਦ
1. ਕੋਈ ਵੀ ਮਿੀਜ਼ ਆਪ੍ਣੇ ਬਿਲ ਦੀ ਆਈਟਮ ਜਾਂ ਿਿਚ ਲਈ ਅਸਬਹਮਤੀ (ਬਵਿੋਧਤਾ) ਪ੍ਰਗਟ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ੇਸ਼ਿੰਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਸਿਬਵਬਸਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬਤਬਨਧੀ ਨੂਿੰ ਬਲਿ ਕੇ ਜਾਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਮਿੀਜ਼ ਅਸਬਹਮਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਿਆ
ੂ ਤ ਕਿ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮਿੀਜ਼ ਬਿਲ ਸਿਿੰ ਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ-ਬਿਕਾਿਡ ਲਈ ਿੇਨਤੀ ਕਿਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਮੈਂਿਿ ਿੇਨਤੀ
ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ-ਬਿਕਾਿਡ ਨੂਿੰ ਦੱਸ (10) ਬਦਨਾਂ ਬਵੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਨ ਲਈ ਮੁਨਾਸਿ ਕੋਬਸ਼ਸ਼ ਕਿੇਗਾ। ਮਿੀਜ਼
ਵੱਲੋਂ ਅਸਬਹਮਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਿੂਆਤ ਕਿਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ, ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਗਤੀਬਵਧੀਆਂ ਬਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ
ਪ੍ਬਹਲਾਂ, CMC ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੀਹ (30) ਬਦਨਾਂ ਲਈ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂਿੰ ਿੋਕ ਕੇ ਿੱਿੇਗਾ।
H. ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਬਵਹਾਿ
1. ਆਮ ਉਗਿਾਹੀ ਬਵਧੀਆਂ: ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, CMC ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿਨ ਲਈ ਮੁਨਾਸਿ
ਕਲੈ ਕਸ਼ਨ ਕੋਬਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਗਿਾਹੀ ਕਿਨ ਦੀਆਂ ਆਮ ਗਤੀਬਵਧੀਆਂ ਬਵੱਚ ਮਿੀਜ਼ ਨੂਿੰ
ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਜਾਿੀਆਂ ਕਿਨੀਆਂ, ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਿਨੇ, ਅਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਿੀਜ਼ ਜਾਂ
ਗਾਿਿੰ ਟਿ ਨੂਿੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। CMC ਨੂਿੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬਕਬਿਆ ਬਤਆਿ
ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਕ ਮਿੀਜ਼ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਿਾਿੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਿੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂਿੰ
ਮਿੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਬਸਿ ਫਾਲੋ ਅੱਪ੍ ਕਿਕੇ ਬਜੱਿੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਦਿੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2. ਅਸਧਾਿਣ ਵਸੂਲੀ ਕਾਿਵਾਈ 'ਤੇ ਿੋਕ: CMC ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਏਜਿੰ ਸੀਆਂ ਮਿੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਿਨ ਦੀ ਕੋਬਸ਼ਸ਼ ਲਈ
ਅਸਧਾਿਣ ਵਸੂਲੀ ਕਾਿਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਨਗੀਆਂ।
3. ਬਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਿਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬਕਬਿਆ ਬਵੱਚ ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦੀ: CMC ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਏਜਿੰ ਸੀਆਂ ਉਸ
ਮਿੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਅਨੁਸਿਣ ਨਹੀਂ ਕਿਨਗੀਆਂ ਬਜਸ ਨੇ ਬਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਿਜ਼ੀ ਜਮਾਂ ਕਿਵਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਹ ਮਿੀਜ਼ ਦੀ ਅਿਜ਼ੀ ਲਿੰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਬਹਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਮਿੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਬਕਸੇ ਵੀ
ਿਾਸ਼ੀ ਨੂਿੰ ਵਾਪ੍ਸ ਕਿ ਦੇਣਗੇ।
4. ਬਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਿਜ਼ੀ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ: CMC ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਏਜਿੰ ਸੀਆਂ ਬਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਲਈ ਅਿਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬਕਬਿਆ ਦੌਿਾਨ ਮਿੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਬਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਤੀਬਵਧੀਆਂ
ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਬਹੱਸੇ ਬਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਗ ਉਸ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਤੋ ਿੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਜੋ
CMC ਜਾਂ ਵਸੂਲੀ ਏਜਿੰ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਬਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਬਕਬਿਆ ਲਈ ਸੁਤਿੰਤਿ ਤੌਿ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
I.

ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
1. ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਮਿੀਜ਼: CMC ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਫੋਂ ਕਾਿਵਾਈ ਕਿਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਏਜਿੰ ਸੀ ਅਣਿੀਮਾਬਕਰਤ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਕਸੇ ਵੀ ਅਬਜਹੇ ਮਿੀਜ਼, ਜੋ ਬਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ੂਿੀ ਕਿਦਾ ਹੈ, ਨੂਿੰ ਆਪ੍ਣੀ
ਮਿੀਜ਼ ਦੀ ਬਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਿੀ ਵਾਲੀ ਿਾਸ਼ੀ (ਿੀਮਾਬਕਰਤ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਲਈ) ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਿੀਤਣ ਨਾਲ ਦੇਣਯੋਗ ਹੋਿ ਿਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ
ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ, ਇਕਿਾਿਨਾਮਾ ਕਿਨ ਦਾ ਬਵਕਲਪ੍ ਦੇਣਗੇ। CMC ਉਹਨਾਂ ਿੀਮਾਬਕਰਤ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ

ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕੋ ਬਕਸ਼ਤ ਬਵੱਚ ਮਿੀਜ਼ ਦੀ ਬਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਿੀ ਵਾਲੀ ਿਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਕਿਨ ਲਈ ਅਸਮਿੱਿਾ ਿਾਿੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
2. ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਤਾਂ: ਸਾਿੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਵਆਜ-ਿਬਹਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਭੁਗਤਾਨ
ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਤਾਂ ਲਈ ਗੱਲਿਾਤ ਕਿਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ CMC ਅਤੇ ਮਿੀਜ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ
ਸ਼ਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ CMC ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਬਵਕਲਪ੍ ਦਾ ਬਵਸਿਾਿ ਕਿੇਗਾ ਬਜਸ ਦੇ
ਤਬਹਤ ਮਿੀਜ਼ ਜੀਵਨ-ਬਨਿਿਾਹ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਿਬਚਆਂ ਨੂਿੰ ਿਾਹਿ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਮਿੀਜ਼ ਦੀ ਮਹੀਨੇਵਾਿ
ਪ੍ਬਿਵਾਿਕ ਆਮਦਨ ਦਾ ਦੱਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (10%) ਤੱਕ ਦਾ ਮਹੀਨੇਵਾਿ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। “ਜੀਵਨਬਨਿਿਾਹ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਿਬਚਆਂ’’ ਦਾ ਅਿਿ ਇਹਨਾਂ ਬਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਿਿਚੇ ਹਨ: ਬਕਿਾਏ ਜਾਂ ਘਿ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸਿੰ ਭਾਲ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਘਿੇਲੂ ਸਾਮਗਿੀਆਂ, ਉਪ੍ਯੋਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਕਪ੍ੜੇ, ਡਾਕਟਿੀ ਅਤੇ ਦਿੰ ਦਾਂ
ਸਿਿੰ ਧੀ ਭੁਗਤਾਨ, ਿੀਮਾ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਿਾਲ ਦੇਿਭਾਲ, ਿੱਚੇ ਜਾਂ ਬਵਆਹੁਤਾ-ਸਾਿੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਟਰਾਂਸਪ੍ੋਿਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ
ਆਟੋ ਦੇ ਿਿਚੇ, ਬਜਸ ਬਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਿੀਮਾ, ਗੈਸ, ਅਤੇ ਮੁਿਿੰਮਤਾਂ, ਬਕਸ਼ਤ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ, ਲਾਉਂਡਿੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ,
ਅਤੇ ਹੋਿ ਅਸਧਾਿਣ ਿਿਚੇ।
3. ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂਿੰ ਅਪ੍ਰਭਾਵੀ ਘੋਬਸ਼ਤ ਕਿਨਾ: 90 ਬਦਨਾਂ ਦੀ ਬਮਆਦ ਦੌਿਾਨ ਮਿੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣਯੋਗ ਸਾਿੇ
ਬਸਲਬਸਲੇ ਵਾਿ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਬਵਸਿਾਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂਿੰ ਅਪ੍ਰਭਾਵੀ ਐਲਾਬਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਬਵਸਿਾਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂਿੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਾ ਿਬਹਣ ਿਾਿੇ ਐਲਾਨ ਕਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਬਹਲਾਂ CMC ਜਾਂ ਵਸੂਲੀ
ਏਜਿੰ ਸੀ ਫੋਨ ਿਾਹੀਂ ਮਿੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਿੰ ਪ੍ਿਕ ਕਿਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂਿੰ ਇਸ ਿਾਿੇ ਬਲਿਤੀ ਨੋਬਟਸ ਦੇਣ ਲਈ ਉਬਚਤ ਕੋਬਸ਼ਸ਼
ਕਿੇਗੀ ਬਕ ਬਵਸਿਾਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਅਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਕ ਮਿੀਜ਼ ਕੋਲ ਬਵਸਿਾਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ
ਿਾਿੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੱਲਿਾਤ ਕਿਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਬਵਸਿਾਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂਿੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਾ ਿਬਹਣ ਿਾਿੇ
ਐਲਾਨ ਕਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਬਹਲਾਂ CMC ਜਾਂ ਵਸੂਲੀ ਏਜਿੰ ਸੀ ਮਿੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਿੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ਪ੍ੂਿਨ ਬਵਸਿਾਿਤ
ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਤਾਂ ਿਾਿੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੱਲਿਾਤ ਕਿਨ ਦੀ ਕੋਬਸ਼ਸ਼ ਕਿੇਗੀ। ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ,
ਮਿੀਜ਼ ਨੂਿੰ ਆਿਿੀ ਬਗਆਤ ਫੋਨ ਨਿੰਿਿ ਅਤੇ ਪ੍ਤੇ ਤੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਬਟਸ ਭੇਬਜਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਅਪ੍ਰਭਾਵੀ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ, CMC ਜਾਂ ਵਸੂਲੀ ਏਜਿੰ ਸੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਿਕ
ਵਸੂਲੀ ਗਤੀਬਵਧੀਆਂ ਸ਼ੁਿੂ ਕਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
J.

ਕਲੈ ਕਸ਼ਨ ਏਜਿੰ ਸੀਆਂ
1. CMC ਮਿੀਜ਼ ਦੇ ਅਕਾਉਂਟਸ ਨੂਿੰ ਵਸੂਲੀ ਏਜਿੰ ਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਬਦੱਤੀਆਂ ਸ਼ਿਤਾਂ ਦਾ ਬਵਸ਼ਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ:
a. ਵਸੂਲੀ ਏਜਿੰ ਸੀ ਦਾ CMC ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਬਲਿਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;
b. CMC ਦੇ ਵਸੂਲੀ ਏਜਿੰ ਸੀ ਨਾਲ ਬਲਿਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਬਵੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਕ
ਵਸੂਲੀ ਏਜਿੰ ਸੀ ਆਪ੍ਣੇ ਕਿੰ ਮ ਦੀ ਕਾਿਗੁਜ਼ਾਿੀ ਕਿਦੇ ਸਮੇਂ CMC ਦੇ ਬਮਸ਼ਨ, ਦੂਿਬਦਰਸ਼ਟੀ, ਕੇਂਦਿੀ
ਕਦਿਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਬਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਤਾਂ, ਇਸ ਬਿਬਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕੁਲੈਸ਼ਕਨ ਨੀਤੀ, ਅਤੇ

ਂ ਸੇਫਟੀ ਕੋਡ ਦੀਆਂ 127400 ਤੋਂ 127446 ਤੱਕ
ਹਾਸਬਪ੍ਟਲ ਫੇਅਿ ਪ੍ਰਾਇਬਸਿੰ ਗ ਐਕਟ, ਹੈਲਿ ਐਡ
ਧਾਿਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਿੇਗੀ;
c.

ਵਸੂਲੀ ਏਜਿੰ ਸੀ ਨੂਿੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਸਬਹਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਕ ਉਹ ਮਿੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਜ਼ ਦੀ ਵਸੂਲੀ
ਲਈ ਬਕਸੇ ਅਸਧਾਿਣ ਵਸੂਲੀ ਕਾਿਵਾਈਆਂ ਬਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ;

d. CMC ਨੂਿੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਿ ਕਿਜ਼ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਆਪ੍ਣੇ ਕੋਲ ਿੱਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂਿੰ ਵਸੂਲੀ
ਏਜਿੰ ਸੀ ਨੂਿੰ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ;

e. ਵਸੂਲੀ ਏਜਿੰ ਸੀ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਬਹਚਾਣ ਕਿਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬਕਬਿਆਵਾਂ ਤੈਅ
ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ੂਿੀ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਮਿੀਜਾਂ ਨੂਿੰ
ਬਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵੇਿਬਵਆਂ ਦੀ ਉਪ੍ਲਿਧਤਾ ਿਾਿੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਵੱਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਮਿੰ ਗਣ ਵਾਲੇ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਨੂਿੰ ਮੁੜ ਤੋਂ CMC ਦੇ ਐਡਬਮਬਟਿੰ ਗ ਬਡਪ੍ਾਿਟਮੈਂਟ (559) 459-2998
ਦਾ ਜਾਂ www.communitymedical.org ਬਵਿੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਸੂਲੀ ਏਜਿੰ ਸੀ ਉਸ ਮਿੀਜ਼ ਤੋਂ
ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿੰ ਗੇਗੀ ਬਜਸ ਨੇ ਬਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਿਜ਼ੀ ਜਮਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਿੀਜ਼ ਦੀ
ਅਿਜ਼ੀ ਲਿੰਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਬਹਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੌਿਾਨ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਬਕਸੇ ਵੀ ਿਾਸ਼ੀ ਨੂਿੰ
ਵਾਪ੍ਸ ਕਿੇਗੀ।
K. ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂਿੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਾ
1. ਪ੍ੇਸ਼ੇਂਟ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਬਵਬਸਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਿੈਕਟਿ ਦੇ ਬਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਬਧਕਾਿ 'ਤੇ ਜੇ ਬਕਸੇ ਸ਼ੁਿੂਆਤੀ ਬਿਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
150 ਬਦਨਾਂ ਦੇ ਅਿੰ ਦਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਬਿਲ ਨੂਿੰ ਅੱਗੇ ਭੇਬਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਕਮੀ,
ਉਪ੍ਲਿਧ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮਾਂ ਲਈ ਦਿਿਾਸਤ ਦੇਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ, CMC ਨੂਿੰ ਸਿੰ ਪ੍ਿਕ ਕਿਨ ਬਵੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਅਬਜਹੇ ਕਾਿਕ
ਹੋਣਗੇ ਬਜਹਨਾਂ ਨੂਿੰ ਵਸੂਲੀਆਂ ਲਈ ਅਕਾਉਂਟ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਿਾਿੇ ਬਵਚਾਬਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2. ਤੀਜੀ ਬਧਿ ਵਾਲੇ ਸਾਿੇ ਭੁਗਤਾਨਕਿਤਾਵਾਂ ਨੂਿੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਸਹੀ ਤਿੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲ ਭੇਬਜਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਤੀਜੀ ਬਧਿ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਕਿਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਿਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਿਾਕੀ
ਿਬਚਆ ਕਿਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਮਿੀਜ਼ ਦੀ ਬਵੱਤੀ ਬਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਿੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਸੂਲੀ ਏਜਿੰ ਸੀ ਬਕਸੇ ਮਿੀਜ਼ ਨੂਿੰ
ਬਕਸੇ ਅਬਜਹੀ ਿਾਸ਼ੀ ਲਈ ਬਿਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗੀ ਜੋ ਤੀਜੀ-ਬਧਿ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਕਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾ ਕਿਨਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ।
3. ਵਸੂਲੀ ਏਜਿੰ ਸੀ ਨੂਿੰ ਹਿੇਕ ਮਿੀਜ਼ ਨੂਿੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਬਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿਿੰ ਧੀ ਅਬਧਕਾਿਾਂ ਦੇ ਨੋਬਟਸ ਦੀ ਨਕਲ
ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
4. ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਿੀਜ਼ ਦੇ ਅਕਾਉਂਟ 'ਤੇ ਸ਼ੁਿਆ
ੂ ਤੀ ਬਿਲ ਨੂਿੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 150 ਬਦਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਿ 'ਤੇ
ਗੁਜ਼ਿੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
5. ਮਿੀਜ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਜਾਂ ਉਬਚਤ ਿਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਨਯਬਮਤ ਅਿੰ ਸ਼ਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਨ ਲਈ ਗੱਲਿਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ
ਬਿਹਾ ਹੈ।
6. ਤੀਜੀ ਬਧਿ ਦੀ ਜਵਾਿਦੇਹੀ: ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ CMC ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਿੰ ਧਤ ਸਿੰ ਸਿਾਵਾਂ ਜਾਂ
ਿਾਹਿੀ ਵਸੂਲੀ ਏਜਿੰ ਸੀਆਂ ਨੂਿੰ ਤੀਜੀ ਬਧਿ ਦੀ ਜਵਾਿਦੇਹੀ ਦਾ ਅਨੁਸਿਣ ਕਿਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਿੋਕਦੀ।

IV. ਹਵਾਲੇ
26 ਕੋਡ ਆਫ ਫੈਡਿਲ ਿੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 1.501(r)
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ਕੈਲੀਫ਼ੋਿਨੀਆ ਦੇ ਹੈਲਿ ਐਡ
ਹਵਾਲਾ ਲਏ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਬਕਸਮ

ਬਸਿਲੇ ਿ

ਨੋਟ

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੁਆਿਾ ਹਵਾਲਾ ਲਏ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਹਵਾਲਾ ਲਏ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਕ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਪ੍ੀਆਂ ਬਵਚ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਿੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਬਧਕਾਿਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭਿੋਸਾ
ਨਹੀਂ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਿੀ Lucidoc ਬਵੱਚ ਇੱਿੇ ਉਪ੍ਲਿਧ ਹੈ:
https://www.lucidoc.com/cgi/doc-gw.pl?ref=communitymc:24828.

