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פּאַליסי
עס איז די פּאַליסי פֿון באָן סעקור געזונט סיסטעם ,אינק )BSHSI( .צוצושטעלן אינפֿאָרמאַציע וועגן די רעכענונג און
מאָנונג פּראַקטיק פֿאר די אַקוט שפּיטאָל אײַנריכטונגען פֿון  .BSHSIאָט־די פּאַליסי ,צוזאַמען מיט דער פּאַציענטן
פֿינאַנציעלער הילף פּאַליסי ,ווערט צוזאַמענגעשטעלט מיט דער כּוונה צו צופֿרידנשטעלן די פֿאַדערונגען אין אָפּטייל
 )r(501פֿון דער איטערנאַל רעוועניו קאָוד פֿון  ,1986ווי אַמענדירט ,בּנוגע פֿינאַנציעלע שטיצע און שטאַרק־נויטיקע
מעדיצינישע הילף פּאַליסי ,באַגרענעצונגען אויף רעכענונגען פֿאַר מענטשן וואָס זיינען פּאַסיק פֿאַר פֿינאַנציעלער
שטיצע ,און שׂכלדיקע רעכענונג און מאָנונג באַמיונגען און זאָלן אויסגעטײַטשט ווערן אין אײַנקלאַנג דערמיט.

פֿאַרנעם
די פּאַליסי ווערט אָנגעווענדט אויף אלע  BSHSIאַקוט הילף און פֿרײַ שטייענדיקע שטאַרק־נויטיקע צימער
אײַנאָרדענונגען .וועלכע עס ניט איז מאָנונג אַגענטור וואָס אַרבעט לטובות  BSHSIוועט זוכה זײַן און שטיצן די מאָנונג
פּאַליסי פֿון  BSHSIווי עס ווערט אָנגעגעבן ווײַטער .אויב ניט בפֿירוש אַנדערש ,איז די פּאַליסי ניט געווענדט אויף
דאָקטוירים
צי אַנדערע מעדיצינישע צושטעלער ,אַרײַנגערעכנט כאָטש ניט באַגרענעצט צו דאָקטוירים אין די שטאַרק־נויטיקע
הילף צימערן ,אַנעסטעזיאָלאגן ,ראַדיאָלאָגן ,האָספּיטאַלער און פּאָטאָלאָגן.

די ראַציאָנאַליזאַציע
דער שׂכל פֿון דער פּראָצעדור איז אַז  BSHSIזאַל רעכענען פֿאַרזיכערער און אַנדערע אָנווענדלעכע צאָלער אקוראַט,
צו דער צײַט ,און אויסגעהאַלטן בנוגע אָנווענדלעכע געזעצן און רעגולאַציעס.
 BSHSIאון וועלכער צוגעשטעלטער מאָנונג־אַגענטור וועט פֿאַרזיכערן אַז די באַדינונגען וואָס זײַנען צוגעשטעלט
זײַנען אין אײַנקלאַנג מיט אַלע אָנווענדלעכע פֿעדעראַלע ,שטאַטישע און לאָקאַלע געזעצן ,רעגולאַציעס ,און כּללים
וואָס באַהערשן די באַדינונגען ,ארײַנגערעכנט די יושרדיקע חוב מאָנונג פּראַקטיק געזעץ ( .)FDCPAאין די אָפּמאַכן
מיט  BSHSIוועט יעדע מאָנונג־אַגענטור מוזן מסכּים זײַן אז זי וועט באַהאַנדלען אַלע פּאַציענטן ,אָנגעשטעלטע און
געשעפֿט־שותּפֿים אין אײַנקלאַנג מיט דער מיסיע און ווערטן פֿון באָן סעקור געזונט סיסטעם .ווײַטער ,יעדע
מאָנונג־אַגענטור זאָל באַשטעטיקן אַז זי וועט אָנווענדן די בעסטע אינדוסטריע פּראַקטיק בײַם דורכפֿירן די באַדינונגען.
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דעפֿיניציעס
סומעס געוויינטלעך גערעכנט ()AGB־־ סומעס געוויינטלעך גערעכנט איז דער טײַטש די סומעס וואָס ווערן אין
אַלגעמיין גערעכנט יענע פּאַציענטן פֿאַר שטאַרק־נויטיקע און מעדיציניש־נויטיקע באַדינונגען וועלכע האָבן אינשורענס
אויף אַזעלכע באַדינונגען .רעכענונגען פֿאַר פּאַציענטן וועלכע זײַנען מסוגל אויף פֿינאַנציעלער הילף זאָלן זײַן
באַגרענעצט אויף ניט מער ווי די סומעס וואָס ווערן אין אַלגעמיין גערעכנט ( )AGBפֿאר אַזעלכע באַדינונגען .אָט־די
רעכענונגען זײַנען באַזירט אויף די דורכשניטלעכע סומעס וואָס מען דערלויבט אין מעדיקעיר און פֿון קאָמערציאַלע
באַצאָלער פֿאר שטאַרק־נויטיק און אַנדערער מעדיציניש־נויטיקער הילף .די דערלויבטע סומעס נעמען אַרײַן סײַ די
סומע וואָס דער פֿאַרזיכערער וועט באַצאָלן און די סומע ,אויב ס’איז פֿאַראַן ,וואָס דער יחיד איז פּערזענלעך
פֿאַראַנטפֿאָרטלעך צו באַצאָלן .די  AGBווערט גערעכנט לויט דער קוק־צוריק מעטאָדע לויט ( ,CFR §1.501(r26וואָס
מעג אַמענדירט ווערן פּעריאָדיש.
שלעכטער חוב־־א באַלאַנס וואָס עס איז שולדיק אַ גאַראַנטאָר וואָס מען האַלט אַז ס’איז פֿאַרפֿאַלן.
מאָנונג אַגענטור ־ אַ ”מאָנונג אַגענטור“ איז וואָסערער יש וועלכער אַ שפּיטאָל שטעלט־אָן נאָכצויאָגן און קריגן
באַצאָלט פֿון גאַראַנטאָרן.
מסוגל פּעריאָד ־ דער פּעריאָד צײַט אין וועלכער דער גאַראַנטאָר קריגט פֿינאַנציעלע שטיצע.
אויסערגעוויינלעכע מאָנונג אַקציע ( )ECA־־ אַן  ,ECAלויט די רעגולאַציעס פֿון דער ,,אַי.אַר.עס” ,איז וועלכע ס’ניט
איז פֿון די פֿאָלגנדיקע
 פֿאַרקויפֿן אַ יחודס חוב צו אַן אַנדערן.
 געבן אַ שלעכטן רעפּאָרט צו קרעדיט־רעפּאָרט אַגענטורן צי קרעדיט ביוראָס.
 אָפּלייגן ,צוריקווײַזן אַדער פֿאָדערן צאָלונג איידער מען שטעלט־צו מעדיציניש־נויטיקע הילף צוליב ניט־באַצאָלן
פֿאַר פֿריערדיקער הילף וואָס מען האָט צוגעשטעלט.
 אַקציעס וואָס פֿאָדערן אַ לעגאַלע פּראָצעדור ,אַרײַנגערעכנט אָבער ניט באַגרענעצטצו:
 oפֿאַרבינדן אַן אייגנטום
 oצונעמען גרונטאייגנס
 oפֿאַרזיגלען אָדער צוכאַפּן א באַנק־קאָנטע צי אנדערע פּערזענלעכע פֿאַרמעגנס
 oאַנהויבן אַ ציווילע אַקציע קעגן אַ יחיד
 oפֿאַראורזאַכן דעם אַרעסט פֿון אַ יחיד
 oפֿאראורזאַכן אַז אַ יחיד זאַל מען דעם קערפּער צוטשעפּן
 oגאַרנירן דעם לוין פֿון אַ יחיד
מאַכן אַ תּביעה אין אַ באַנקראָט אַקציע איז ניט קיין אויסערגעוויינלעכע מאָנונג אַקציע.
גאַראַנטאָר ־־ דער פּאַציענט ,אויפֿפּאַסער ,צי יש וואָס איז פֿאַראַנטוואָרטלעך אויף צו באַצאָלן אַ רעכענונג פֿאַר געזונט
הילף.
פֿינאַנציעלע געהילף פּראָגראַם פֿאַר פּאַציענטן ־־ אַ פּראָגראַם וואָס איז פֿאַרקלערט צו פֿאַרמינדערן דעם באַלאַנס וואָס
דער גאַראַנטאָר דאַרף צאָלן .די פּראָגראַם ווערט צוגעשטעלט צו גאַראַנטאָרן וועלכע האָבן ניט קיין אינשורענס אדער
ווייניק אינשורענס און פֿאַר וועמען באַצאָלן אינגאַנצן צי אַ טייל פֿון דעם פֿינאַנציעלן חוב וואַלט פֿאַראורזאַכט
איבעריקע פֿינאַנציעלע שוועריקייטן.
פּאַציענטן פֿאַראַנטוואָרטלעכקייט פֿאר פֿאַרזיכערטע פּאַציענטן ־־”פּאַציענטן פֿאַראַנטוואָרטלעכקייט“ איז די סומע וואָס
אַ פּאַציענט וואָס האָט אינשורענס איז מחייבֿ צו צאָלן פֿון דער אייגענער קעשענע נאָכדעם ווי דעם פּאַציענטס
דריטע־פּאַרטיי באַדעקונג האָט באַשטימט די סומע פֿון דעם פּאַציענטס בענעפֿיטן.
פּאַציענטן פֿאַראַנטוואָרטלעכקייט פֿאר ניט־פֿאַרזיכערטע פּאציענטן ־־ די סומע וואָס אַ פּאַציענט איז פֿאַראַנטוואָרטלעך
צו באַצאָלן נאָכדעם ווי מען גיט־צו דעם .AGB
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דערלויבטע  ECA־־ ניט געקוקט אויף דעם ברייטן קאָמפּלעט טעטיקייטן וואָס הייסן  ,ECAאיז דער איינציקער
 ECAוואָס  BSHSIוועט אונטערנעמען איז געבן אַ שלעכטן רעפּאָרט צו קרעדיט־רעפּאָרט אַגענטורן צי קרעדיט
ביוראָס ,ווי ס’נויטיקט זיך.
דריטע־פּארטיי צאָלער ־־ אַן אָרגאַניזאַציע אויסער דעם פּאַציענט אַליין (ערשטע פּאַרטיי) אָדער געזונט געהילף
צושטעלער (צווייטע פּאַרטיי) וואָס האַט צו טאָן מיט פֿינאַנצירן פּערזענלעכע געזונט באַדינונגען.
אונטער־פֿאַרזיכערט ־־ יחידים וועלכע האָבן אינשורענס ,אָבער מען מאָנט די גאַנצע קאָסטן פֿאר ניט־געדעקטע
באַדינונגען לויט זייער בענעפֿיטן פּלאַן .משלים נעמען אַרײַן אָבער זײַנען ניט באַגרענעצט צו :מעדיקעיר מעדיקאַמענטן
וואָס מען נעמט אַליין ,דערגרייכט מאַקסימאַלע בענעפֿיטן ,מוטערשאַפֿט צוגאָבן ,א.א.וו.
ניט־פֿאַרזיכערטע ־־ פּאַציענטן וואָס האַבן ניט קיין אינשורענס.

פּראָצעדור
צעפּרטלטער חשבּון
גאַראַנטאָרן מעגן צו יעדער צײַט בעטן אַ צעפּרטלטער חשבּון פֿון זייער קאָנטע אָן קאָסט.
חילוקי־דעותן
יעדער גאַראַנטאָר מעג זיך שפּאַרן איבער אַן איינס צי אַ קאָסט אויף דער רעכענונג .גאַראַנטאָרן מעגן אָנגעבן אַ
חלוקי־דעות דורך שריפֿט צי אויפֿן טעלעפֿאָן מיט אַ פֿאָרשטייער פֿאַר קונה־באַדינונג .אויב אַ גאַראַנטאָר בעט
דאָקומענטאַציע בנוגע זײַן קאָנטע ,וועלן די שטאַב־מיטגלידער אויסנוצן שׂכלדיקע מיטלען אויף צוצושטעלן די
געבעטענע דאָקומענטאַציע צום גאַראַנטאָר בּמשך דרײַ געשעפֿט־טעג.
רעכענונג ציקל ־־ דער  BSHSIרעכענונג ציקל הויבט זיך אָן פֿון דער דאַטע פֿון דער ערשטער רעכענונג און לאָזט זיך
אויס  120טעג נאָך דער דאַטע .בּמשך דעם רעכענונג ציקל קאָן זײַן אַז גאַראַנטאָרן וועלן קריגן טעלעפֿאָן רופֿן,
רעכענונגען און בריוו .די רופֿן מעגן
קומען צום גאַראַנטאָר דורכאויס דעם רעכענונג ציקל .אונטן איז דער צײַט פּלאַן פֿון רעכענונגען און בריוו:






אַ רעכענונג ווערט געשיקט צום גאַראַנטאָר ווען ס’ווערט באַשטימט אַז דער גאַראַנטאָר איז מחוב אַ באַלאַנס
אַ צווייט בריוו ווערט געשיקט  30טעג נאָך דער דאַטע אויף דער רעכענונג וואָס לאָזט וויסן דעם גאַראַנטאָר אז די
קאָנטע איז פֿאַרשפּעטיקט
אַ דריטע און לעצטע בריוו ווערט געשיקט  30טעג נאָך דעם צווייטן בריוו ,לאָזנדיק וויסן דעם גאַראַנטאָר אַז זײַן
קאָנטע איז ערנסט פֿאַרשפּעטיקט און אַז די קאָנטע מעג איבערגעגעבן ווערן צו אַ מאָנונג אַגענטור.
בײַם 120טן טאָג פֿון דער רעכענונג ציקל ווערט אַ גאַראַנטאָרס קאָנטע געשטעלט בײַ אַ הויפּט מאָנונג אַגענטור.
די הויפּט אַגענטור וועט לאָזן וויסן דעם פּאַציענט דורך אַ רעכענונג  30טעג אין פֿאַראויס וועגן דער ספּעציפֿישער
( ECA(sוועלכע זיי האָבן בּדעה אָנצופֿאַנגען .די רעכענונג וועט אויך אַרײַננעמען דעם טערמין נאָך וועלכן אַזעלכע
( ECA(sוועלן זיך אָנהויבן און וועט אַרייננעמען אויף אַ פּשוטן לשון אַ סומירונג פֿון דער פֿינאַנציעלער געהילף
פּאַליסי.
יעדע רעכענונג און בריוו וואָס מיר נוצן אין אונדזער רעכענונג־ציקל נעמט אַרײַן אינפֿאָרמאַציע
בנוגע אָפּצאָל מעטאָדן ,אָפּצאָל ברירות ,דאָס וועבזײַטל וועגן פֿינאַנציעלער הילף ,און אַ קאָנטאַקט
נומער פֿאַר קונים באַדינונג.
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