
ਸਰਪਰ੍ਾਈਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਿਲਰਾਫ ਤੁਹਰਾਡੇ ਅਬਿਕਰਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਬਿਆ ਪਰ੍ਾਵਿਰਾਨ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਕਸੇ 
ਨੈੱਟਵਰਕ-ਤੋਂ-ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕਕਸੇ ਨੈੱਟਵਰਕ-ਕਵਚਲੇ 
ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਐੰਬੂਲੇਟਰੀ ਸਰਕਜਕਲ ਸੈਂਟਰ ਕਵਖੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੰਸ ਕਬਕਲੰਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ 
ਮਾਮਕਲਆਂ ਕਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਕਹ-ਭੁਗਤਾਨਾਂ, 
ਸਕਹ-ਬੀਮਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਲਆ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

"ਿੈਲੰਸ ਬਿਬਲੰਗ" ਕੀ ਹੈ (ਕਈ ਵਰਾਰ ਇਸਨੰੂ "ਸਰਪਰ੍ਾਈਜ਼ 
ਬਿਬਲੰਗ" ਵੀ ਬਕਹਰਾ ਜਾਂਦਰਾ ਹੈ)? 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਦਾਤਾ ਨੰੂ 
ਕਮਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਕਵਸੇਸ, ਆਊਟ-ਆਫ਼-
ਪਾਕੇਟ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਸਕਹ-ਭੁਗਤਾਨ, ਸਕਹ-ਬੀਮਾ, ਜਾਂ 
ਕੱਟਣਯੋਗ ਰਕਮ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਪ੍ਦਾਤਾ ਨੰੂ ਕਮਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਕਸੇ 
ਅਕਜਹੀ ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੁਕਵਧਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਹਤ 
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਧੀਕ 
ਖ਼ਰਚੇ ਪੈਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਬੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। 

"ਨੈੱਟਵਰਕ-ਤੋਂ-ਬਾਹਰ" ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਦਾਤਾ ਅਤੇ ਸੁਕਵਧਾਵਾਂ 
ਕਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਹਤ ਯੋਜਨਾ 
ਦੇ ਨਾਲ ਕਕਸੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। 
ਨੈੱਟਵਰਕ-ਤੋਂ-ਬਾਹਰਲੇ ਪ੍ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਕਕਸੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਲੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਮੁੱਚੀ 
ਰਕਮ ਕਵਚਕਾਰ ਫਰਕ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਬੱਲ ਲੈਣ ਦੀ ਆਕਗਆ 
ਕਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੰੂ "ਿੈਲੰਸ ਬਿਬਲੰਗ" ਕਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਰਕਮ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨੈੱਟਵਰਕ-ਕਵਚਲੀਆਂ 
ਲਾਗਤਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 
ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਰਕਮ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਊਟ-ਆਫ-ਪਾਕੇਟ ਸੀਮਾ ਕਵੱਚ 
ਨਾ ਕਗਕਣਆ ਜਾਵੇ। 

"ਸਰਪ੍ਾਈਜ਼ ਕਬਕਲੰਗ" ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੈਲੰਸ ਕਬੱਲ ਹੈ। 
ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਕੰਟ੍ੋਲ 
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕਵੱਚ ਕੌਣ ਸਾਮਲ ਹੈ—ਕਜਵੇਂ 
ਕਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ 
ਨੈੱਟਵਰਕ-ਕਵਚਲੀ ਸੁਕਵਧਾ ਕਵਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ 
ਕਕਸੇ ਨੈੱਟਵਰਕ-ਤੋਂ-ਬਾਹਰਲੇ ਪ੍ਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਅਚਾਨਕ ਇਲਾਜ 
ਕਰ ਕਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਕਕਕਰਆ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਪ੍ਾਈਜ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਕਬੱਲਾਂ ਦੀ 
ਕੀਮਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਰਾਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਲਈ ਿੈਲੰਸ ਬਿਬਲੰਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਬਿਅਤ ਕੀਤਰਾ ਜਾਂਦਰਾ ਹੈ:

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਰਾਵਾਂ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਨੈੱਟਵਰਕ-ਤੋਂ-ਬਾਹਰਲੇ ਪ੍ਦਾਤਾ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਲੋਂ 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਜ਼ਆਦਾ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ-ਕਵਚਲੀ ਲਾਗਤ-ਸਾਂਝੀ 
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਕਮ (ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਸਕਹ-ਭੁਗਤਾਨ, ਸਕਹ-ਬੀਮਾ, ਅਤੇ 
ਕੱਟਣਯੋਗ ਰਕਮ) ਦਾ ਕਬੱਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੈਲੰਸ ਕਬੱਲ ਨਹੀਂ ਕਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ 
ਕਵੱਚ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕਥਰ ਅਵਸਥਾ 
ਕਵੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੱਦ ਤਕ ਤੁਸੀਂ 
ਕਲਖਤੀ ਸਕਹਮਤੀ ਨਹੀਂ ਕਦੰਦੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕਥਰਤਾ-ਤੋਂ-ਬਾਅਦ 
ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬੈਲੰਸ ਕਬੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ 
ਸੁਰੱਕਖਆਵਾਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਕਦੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਮਾ ਆਈਡੀ 
ਕਾਰਡ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਕਵਰੇਜ਼" ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਤੁਸੀਂ ਕਲਖਤੀ ਸਕਹਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸਕਥਰਤਾ ਦੇ ਬਾਅਦ 
ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬੈਲੰਸ ਕਬੱਲ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ 
ਸੁਰੱਕਖਆਵਾਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਬਕਸੇ ਨੈੱਟਵਰਕ-ਬਵਚਲੇ ਹਸਪਤਰਾਲ ਜਾਂ ਐੰਿੂਲੇਟਰੀ ਸਰਬਜਕਲ 
ਸੈਂਟਰ ਬਵਿੇ ਕੁਝ ਬਵਸੇਸ ਸੇਵਰਾਵਾਂ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਨੈੱਟਵਰਕ-ਕਵਚਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਐੰਬੂਲੇਟਰੀ 
ਸਰਕਜਕਲ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਵਸੇਸ 
ਪ੍ਦਾਤਾ ਨੈੱਟਵਰਕ-ਤੋਂ-ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਕਲਆਂ 
ਕਵੱਚ, ਪ੍ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 
ਨੈੱਟਵਰਕ-ਕਵਚਲੀ ਲਾਗਤ-ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕਬੱਲ 
ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਵਾਈ, ਅਸੰਵੇਦਨਤਾ, ਪੈਥੋਲੋਜੀ, 
ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ, ਪ੍ਯੋਗਸਾਲਾ, ਨੀਓਨੈਟੋਲੋਜੀ, ਸਹਾਇਕ ਸਰਜਨ, 
ਹਸਪਤਾਲ-ਮਾਹਰ, ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾਵਾਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਪ੍ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੈਲੰਸ ਕਬੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਰੱਕਖਆਵਾਂ ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਬੈਲੰਸ ਕਬੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 
ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਕਹ ਸਕਦੇ। 

ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ-ਕਵਚਲੀਆਂ ਸੁਕਵਧਾਵਾਂ ਕਵਖੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਕਸਮਾਂ 
ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ-ਤੋਂ-ਬਾਹਰਲੇ ਪ੍ਦਾਤਾ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੈਲੰਸ ਕਬੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ,ੇ ਜੱਦ ਤਕ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਕਲਖਤੀ 
ਸਕਹਮਤੀ ਨਹੀਂ ਕਦੰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰੱਕਖਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ 

ਆਪਣੀਆਂ ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਬਾਰੇ 
ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ QR ਕੋਡ ਨੰੂ ਸਕੈਨ ਕਰੋ।



ਕਦੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਮਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾਯੁਕਤ 
ਕਵਰੇਜ" ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 
ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰੱਕਖਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਪ੍ਾਈਜ਼ 
ਕਬੱਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਸਰਪ੍ਾਈਜ਼ ਕਬੱਲ ਉਦੋਂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 
ਕਕਸੇ ਨੈੱਟਵਰਕ-ਕਵਚਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਐੰਬੂਲੇਟਰੀ ਸਰਕਜਕਲ 
ਸੁਕਵਧਾ ਕਵਖੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ 
ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ, ਇੱਕ ਗੈਰ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ 
ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਾਂ 
ਅਣਕਖਆਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 

ਤੁਹਰਾਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਵਚਲੇ ਡਰਾਕਟਰ ਦੁਆਰਰਾ ਬਸਫਰਾਬਰਸ ਕੀਤੀਆਂ 
ਸੇਵਰਾਵਾਂ 

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਮਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾਯੁਕਤ 
ਕਵਰੇਜ" ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਪ੍ਾਈਜ਼ ਕਬੱਲਾਂ ਕਵੱਚ ਇਹ ਉਦੋਂ 
ਸਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ-ਕਵਚਲਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸਕਹਮਤੀ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਕਸੇ ਨੈੱਟਵਰਕ-ਤੋਂ-ਬਾਹਰਲੇ ਪ੍ਦਾਤਾ 
ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ (ਕਜਸ ਕਵੱਚ ਲੈਬ ਅਤੇ ਪੈਥੌਲੋਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਮਲ 
ਹਨ)। ਇਹ ਪ੍ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੈਲੰਸ ਕਬੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਰੱਕਖਆਵਾਂ ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਬੈਲੰਸ ਕਬੱਲ ਨਾ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਕਹ ਸਕਦੇ। ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਬੱਲ ਦੀ 
ਸੰਪੂਰਨ ਸੁਰੱਕਖਆ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ 
ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਜੋ ਕਵੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 
'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ)।

ਤੁਹਰਾਨੰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਿੈਲੰਸ ਬਿਬਲੰਗ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰੱਬਿਆਵਾਂ 
ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ। ਤੁਹਰਾਨੰੂ ਨੈੱਟਵਰਕ-ਤੋਂ-ਿਰਾਹਰੀ 
ਦੇਿਭਰਾਲ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 
ਯੋਜਨਰਾ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਵੱਚ ਬਕਸੇ ਪਦ੍ਰਾਤਰਾ ਜਾਂ ਸੁਬਵਿਰਾ ਦੀ ਚੋਣ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਜਦੋਂ ਿੈਲੰਸ ਬਿਬਲੰਗ ਦੀ ਇਜਰਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਰਾਡੇ ਕੋਲ 
ਇਹ ਸੁਰੱਬਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ: 

+ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਫ਼ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਹੱਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 
ਲਈ ਹੀ ਕਜੰਮੇਵਾਰ ਹੋ (ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਸਕਹ-ਭੁਗਤਾਨ, ਸਕਹ-ਬੀਮਾ, 
ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਰਕਮਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਪ੍ਦਾਤਾ ਜਾਂ 
ਸੁਕਵਧਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ)। ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਹਤ ਯੋਜਨਾ 
ਕਕਸੇ ਵੀ ਵਧੀਕ ਖ਼ਰਕਚਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ-ਤੋਂ-
ਬਾਹਰਲੇ ਪ੍ਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਕਵਧਾਵਾਂ ਨੰੂ ਕਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰੇਗੀ। 

+ ਆਮਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

o ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ਰੂੀ (ਕਜਸਨੰੂ "ਅਗਾਊਂ 
ਅਕਧਕਾਰਕਤਾ" ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਕਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ। 

o ਨੈੱਟਵਰਕ-ਤੋਂ-ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ। 

o ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਧਾਕਰਤ ਕਰੋ ਕਕ ਪ੍ਦਾਤਾ ਜਾਂ ਸੁਕਵਧਾ ਨੰੂ 
ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਹੈ (ਲਾਗਤ-ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ) ਉਸ 
ਤੇ ਇਹ ਕਕਸੇ ਨੈੱਟਵਰਕ-ਕਵਚਲੇ ਪ੍ਦਾਤਾ ਜਾਂ ਸੁਕਵਧਾ ਨੰੂ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੱਸਟੀਕਰਨ 
ਕਵੱਚ ਉਸ ਰਕਮ ਨੰੂ ਕਦਖਾਓ। 

o ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ-ਤੋਂ-ਬਾਹਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 
ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਕਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ 
ਨੈੱਟਵਰਕ-ਕਵੱਚ ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਅਤੇ ਆਊਟ-ਆਫ-ਪਾਕੇਟ 
ਸੀਮਾ ਕਵੱਚ ਕਗਣੋ। 

ਜੇ ਤੁਹਰਾਨੰੂ ਲੱਗਦਰਾ ਹੈ ਬਕ ਤੁਹਰਾਨੰੂ ਗਲਤ ਬਿੱਲ ਕੀਤਰਾ 
ਬਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਰਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਬਨਊ ਯਰਾਰਕ ਦੇ ਕਰਾਨੰੂਨ 
("ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਕਵਰੇਜ") ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 
NYC Health + Hospitals ਨੰੂ 1-844-692-4692 'ਤੇ 
ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਕ ਤੁਸੀਂ 
ਕਵਸਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗਲਤ ਕਬੱਲ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ।

ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ 
ਅਯੋਗ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਵੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਨਊ ਯਾਰਕ 
ਸਟੇਟ ਕਵਭਾਗ ਨਾਲ 1-800-342-3736 'ਤੇ ਜਾਂ 
surprisemedicalbills@dfs.ny.gov 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਅਕਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.dfs.ny.gov 'ਤੇ ਜਾਓ। 

ਸਵੈ-ਫੰ਼ਡ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਵਰੇਜ ਜਾਂ ਕਨਊ ਯਾਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 
ਖਰੀਦੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ CMS ਨਾਲ 1-800-985-3059 'ਤੇ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਸੰਘੀ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਤਕਹਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.cms.gov/nosurprises/consumers 
'ਤੇ ਜਾਓ।

Punjabi 02/22


