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PATAKARAN
Patakaran ng Bon Secours Health System, Inc. (“BSHSI”) ang magbigay ng impormasyon tungkol sa
kasanayan sa pagsingil at pangongolekta para sa pasilidad ng malulubha sa ospital ng BSHSI. Ang
patakarang ito, kasabay ng mga Patakarang Suportang Pinansyal ng mga Pasyente, ay naplano na may
balak na matugunan ang mga kinakailangan sa Seksyon 501 (r) ng Kodigo ng Rentas Internas ng 1986, na
sinusugan, tungkol sa pinansiyal na tulong at mga patakarang pangkagipitang tulong medikal, mga
limitasyon sa mga singil sa mga taong karapat-dapat para sa tulong pinansiyal, at makatwirang pagsisikap
sa pagsingil at pangongolekta at dapat maipaliwanag nang naaayon.
SAKLAW
Ang patakarang ito ay sumasaklaw sa lahat ng pangangalaga sa malulubha at mga free standing na
emergency na kwarto sa pasilidad ng BSHSI. Alinmang ahensiya sa koleksyon na nagtatrabaho sa ngalan
ng BSHSI ay dapat kilalanin at suportahan ang mga kasanayan sa koleksyon ng BSHSI na naka-outline sa
ibaba. Maliban kung tinukoy, ang patakaran na ito ay hindi akma sa mga manggagamot, iba pang mga
medikal na provider, kabilang ngunit hindi limitado sa manggagamot sa emergency na mga kwarto,
anesthesiologists, radiologist, mga hospitalist, at mga patologo.
MAKATWIRANG PALIWANAG
Ang makatwirang paliwanag para sa pamamaraang ito ay para sa BSHSI upang singilin ang mga
tagapanagot at mga tinutukoy na tagabayad na ikatlong partido na tumpak, napapanahon, at tuloy-tuloy sa
mga naaangkop na batas at regulasyon.
Ang BSHSI at anumang kinontratang Ahensya ng Pangongolekta ay tinitiyak na ang mga serbisyong
ibinigay ay alinsunod sa lahat ng mga naaangkop na pederal, estado at lokal na batas, mga regulasyon, at
mga patakaran na namamahala sa mga Serbisyo, kabilang ang Fair Debt Collection Practices Act
(FDCPA). Sa kanyang mga kasunduan sa BSHSI, ang bawat Ahensya ng Pangongolekta ay dapat
sumang-ayon na gamutin ang lahat ng mga pasyente, mga empleyado at mga kasosyo sa negosyo
alinsunod sa mga Misyon at mga pagpapahalaga ng Bon Secours Health System. Dagdag dito, ang bawat
Ahensya ng Pangongolekta ay pinatutunayan na ito ay gagamit ng mga pinakamahuhusay na gawi sa
industriya sa pagganap sa mga Serbisyo.
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MGA KAHULUGAN
Ang mga Amount Generally Billed (AGB) - Ang mga Amount Generally Billed ay nangangahulugan na
ang halaga ay karaniwang sisingilin sa mga pasyente para sa emergency at serbisyong medikal na
kinakailangan na mayroong seguro para sa mga naturang mga serbisyo. Ang mga paniningil para sa mga
pasyente na karapat-dapat para sa pinansiyal na tulong ay dapat na limitado at hindi hihigit sa amounts
generally billed ("AGB") para sa naturang mga serbisyo. Ang mga singiling ito ay batay sa mga
karaniwang halagang pinahihintulutan mula sa Medicare at komersyal na mga tagapagbayad para sa
emergency at iba pang mga medikal na kailangan sa pag-aalaga. Ang pinahihintulutang halaga ay
kinabibilangan ng parehong halaga na babayaran ng seguro at ang halaga, kung mayroon man, ang mga
indibidwal ay personal na responsable para sa pagbabayad. Ang AGB ay kinakalkula gamit ang
pamamaraang look-back ayon sa 26 CFR §1.501(r), kung saan ay maaaring susugan pana-panahon.
Hindi mabuting Utang - Ang isang balanse sa account ng utang sa pamamagitan ng isang tagapanagot
kung saan ay nakasaad bilang hindi makokolekta.
Ahensya ng Pangongolekta - Ang “Ahensya ng Pangongolekta” ay isang entidad na ginagamit ng isang
ospital upang ipagpatuloy o kolektahin ang bayad mula sa mga tagapanagot.
Panahon sa Pagiging Karapat-Dapat - Ang panahon na ang isang tagapanagot.
ay ginawaran ng pinansiyal na tulong.
Extraordinary Collection Action (ECA) - Ang ECA, ayon sa regulasyon ng IRS, ay alinman sa mga
sumusunod:
 Pagbebenta ng utang ng isang indibidwal sa isa pang partido
 Salungat na pag-uulat sa mga ahensiya na nag-uulat ng kredito o mga kawanihan ng kredito
 Pagliliban, pagtanggi o nangangailangan ng pagbabayad bago ang pagbibigay ng kinakailangang
pag-aalagang medikal dahil sa hindi pagbabayad ng dating pangangalagang naipagkaloob
 Mga pagkilos na nangangailangan ng isang legal na proseso, kabilang ang ngunit hindi limitado sa:
o Paglalagay ng isang prenda sa ari-arian
o Niremata ang isang ari-arian
o Pagkakabit o pagsamsam ng isang account sa bangko o iba pang mga personal na ari-arian
o Pag-uumpisa ng sibil na aksyon laban sa isang indibidwal
o Pagiging sanhi ng pag-aresto ng isang indibidwal
o Pagiging sanhi ng isang indibidwal upang maging paksa sa isang katawan ng writ of attachment
o Pagdaragdag ng sahod ng isang indibidwal
Ang pag-sasampa ng isang paghahabol sa isang paglilitis na bangkarota ay hindi isang Extraordinary
Collection Action.
Tagapanagot - Ang pasyente, tagapag-alaga, o entidad na responsable para sa pagbabayad ng isang
bayarin sa pangangalaga ng kalusugan.
Programang Pantulong sa Pinansyal ng Pasyente - Ay isang programa na dinisenyo upang mabawasan ang
balanseng utang ng tagapanagot. Ang programa na ito ay ibinigay para sa mga tagapanagot na hindi
nakasegurado at underinsured at kung saan ang buong kabayaran o sa bahagi ng mga pinansiyal na
obligasyon ay maging sanhi ng hindi nararapat na pinansiyal na paghihirap.
Responsibilidad ng Pasyente para sa mga nakasegurong mga pasyente - “Responsibilidad ng Pasyente” ay
ang halaga na ang isang nakaseguradong pasyente ay responsableng bayaran mula sa kanyang bulsa
pagkatapos matukoy ng isang ikatlong partidong sa pagsakop ng pasyente ang halaga ng mga benepisyo
ng pasyente.
Responsibilidad ng Pasyente para sa mga hindi nakasegurong mga pasyente - Ang halaga na responsable
ang isang pasyente upang bayaran pagkatapos ng lokal na AGB ay nai-apply.

Billing and Collections – TAGALOG - TranslationsDepartment.com (7/17) - Page 2 of 3

Pinahihintulutang ECA - Sa kabila ng malawak na hanay ng mga gawain na tinukoy bilang ECAs, ang
tanging ECA na tatangkaing maisasakatuparan ng BSHSI ay ang salungat lamang na pag-uulat sa mga
ahensiya ng kreditong nag-uulat o mga kawanihan ng kredito, kung kinakailangan.
Ikatlong-Partidong Tagabayad - Ay isang organisasyon maliban sa ang mga pasyente (unang partido) o
health care provider (pangalawang partido) na kasangkot sa pagtutustos ng mga personal na serbisyong
pangkalusugan
Underinsured - Isang indibidwal na nakaseguro ngunit sisingilin ng kabuuang mga singilin para sa mga
di-saklaw na serbisyo ayon sa kanilang plano ng benepisyo. Kabilang sa mga halimbawa ngunit hindi
limitado sa: mga sariling inilalapat na droga ng Medicare, pinakahigit na mga benepisyong naabot, mga
maternity Rider, at iba pa.
Mga Hindi Nakaseguro - Mga Pasyenteng hindi nakaseguro.
PAMAMARAAN
Mga Nakalistang Pahayag
Ang mga tagapangot ay maaaring humiling ng mga nakalistang pahayag para sa kanilang mga account sa
anumang oras nang walang bayad.
Mga Pagtatalo
Sinumang tagapangot ay maaaring ipaglaban ang isang bagay o singil sa kanilang bayarin. Ang mga
tagapanagot ay maaaring magpasimula ng isang hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng sulat o sa
telepono sa isang kinatawan ng customer service. Kung ang isang tagapanagot ay humiling ng
dokumentasyon tungkol sa kanilang mga bayarin, ang mga miyembro ng kawani ay gagamit ng mga
makatwirang pagsisikap upang magbigay ng hiniling na dokumentasyon sa tagapanagot sa loob ng tatlong
araw ng pag-nenegosyo.
Ikot ng Pagsingil
Ang ikot ng pagsingil ng BSHSI ay nagsisimula mula sa petsa ng unang pahayag at nagtatapos 120 araw
pagkaraan ng petsang iyon. Sa panahon ng ikot ng pagsingil ang mga tagapanagot ay maaaring
tumanggap ng mga tawag, mga pahayag at mga sulat. Ang tawag ay maaaring maikasatuparan sa
tagapanagot sa buong ikot ng pagsingil. Sa ibaba ay ang iskedyul ng mga pahayag at mga sulat:
 Isang pahayag ay ipinapadala sa tagapanagot kapag ang isang balanse ay tinutukoy na inutang sa
pamamagitan ng tagapanagot
 Ang isang follow-up na sulat ay ipinapadala 30 araw pagkatapos ng petsa ng pahayag na
nagpapabatid sa tagapanagot na ang kanilang account ay lagpas na sa takdang araw
 Ang ikalawang sulat ay ipinapadala 30 araw pagkatapos ng unang sulat na nagpapabatid sa
tagapanagot na ang kanilang account ay delinkwente na
 Ang ikatlo at huling sulat ay ipinapadala 30 araw matapos ang ikalawang sulat na nagpapabatid sa
tagapanagot na ang kanilang account ay malubhang delinkwente at ang account ay maaaring ibigay
sa isang ahensiya ng koleksyon
 Sa ika-120 araw ng ikot ng pagsingil ang account ng isang tagapanagot ay ibibigay na sa isang
pangunahing ahensiya ng koleksyon. Ang pangunahing ahensiya ng koleksyon ay aabisuhan ang
mga pasyente sa pamamagitan ng isang pahayag ng paniningil mga 30 araw nang maaga ng mga tiyak
na ECA(mga) na balak nilang simulan. Ang pahayag ay maaari ding isama ang isang deadline kung
saan pagkatapos, ang mga katulad na mga ECA(mgas) ay papasimulan at isasama ang isang buod sa
simpleng-wika ng mga patakaran sa pinansiyal na pantulong.

Ang bawat pahayag at sulat na ginagamit sa aming ikot ng pagsingil ay naglalaman ng impormasyon
tungkol sa mga paraan ng pagbabayad, mga pagpipilian sa pagbabayad, website sa pinansiyal na tulong,
at isang bilang sa pakikipag-ugnayan para sa customer service.
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