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1.0 उद्दशे्य: 

 

सुमा स्वास््य प्रणा ी ("एसएचएस")  े बिरामी र ग्यारेन्टी गनेहरू ाई बिक्षा प्रदान गनन प्रबििद्ध छ ककनभने यो प्रदान 

गररएको सेवाको बिब ङ र सिंक न सिंग सम्िबन्िि छ। प्रजाबि, आयु, ब ङ्ग, जािीय पृष्ठभूबम, राबिय मू , नागररकिा, 

प्राथबमक भाषा, िमन, बिक्षा, रोजगारी वा बवद्याथी बस्थबि, स्वभाव, सम्िन्ि, िीमा कवरेज, सामुदाबयक मान, वा कुनै अन्य 

बभन्न भेदभाव कारक बिना, खािाहरूमा भुक्तानी बनरन्िर गररनेछ । त्यस हदसम्म, सुमा स्वास््य प्रणा ी े कुनै पबन 

असािारण सिंग्रह कायनहरू (वा "ईसीए" यहााँ पररभाबषि भएको जस्िै) एक व्यबक्तको बवरुद्ध हेरचाहको  ाबग भुक्तानी प्राप्त 

गनन गि हेरचाहको  ाबग सहायिाको  ाबग उपयुक्त छ कक छैन िारे स्वास््य हेरबवचार बवत्तीय सहयोग ("एचएफए") नीबि 

अन्िगनि उबचि प्रयत्न गनुन अबि गनेछैन। 

 

प्रत्येक ग्यारेन्टी गने ाई उबचि समय र सिंचार प्रदान गररनेछ उनीहरूको बवत्तीय बजम्मेवारीको िारेमा सजग हुन् र िुझ्न को 

 ाबग। ग्यारन्टी गने ाई वास्िवमा प्रदान गररएको सेवा र पयानप्त रूपमा दस्िावेज को  ाबग आर्थनक रूपमा बजम्मेवार 

माबननेछ। सुमा स्वास््य प्रणा ीको प्रबिबनबि र/वा यसको बिजाइनर व्यापक रूपमा यसको एचएफए को प्रचार गनेछ। 

प्रत्येक बिरामीको िीमा कवरेज िुझ्न बिमिारक को बजम्मेवारी हो। िीमा कवरेजको अबिररक्त कुनै पबन अवबिष्ट बिरामी 

दाबयत्व ग्यारेन्टी गनेको िीमा कवरेज र  ाभ बिजाइनद्वारा पररभाबषि गररएको छ। 

 

सुमा स्वास््य प्रणा ी योग्यिा, दावी को न्याबयक बनणनय र बिरामीको खल्िी िाबहर को बजम्मेवारी को बनिानरण गननको  ाबग 

ग्यारेन्टी गने र िीमा वाहक को  ाभ को व्याख्या र अन्य जानकारीमा बनभनर गदनछ। 

 

2.0 दायरा: 

 

ग्यारेन्टी गननको बिल िंग र सिंक न नीबि समुा स्वास््य प्रणा ी (अस्पिा ) मा  ागू हुन्छ। 

 

3.0 पररभाषाहरू: 

 

सुमा स्वास््य प्रणा ी (एसएचएस) - उत्तरपूवी ओबहयो, सिंयुक्त राज्य अमेररकामा गैर- ाभकारी एकीकृि स्वास््य सेवा प्रणा ी हो।  

सुमा स्वास््य प्रणा ी कपोरेट सवेा केन्र बस्थि छ: 1077 जोजन िोल्वािन, एक्रोन, ओबहयो 44310. 

 

असािारण सिंग्रह कायनहरू (ईसीए) - 1) अको पक्ष ाई एक व्यबक्तको ऋण िचे्नु  2) उपभोक्ता के्रबिट ररपोर्टनङ एजेन्सीहरू वा के्रबिट 

ब्यूरोमा व्यबक्तको िारेमा प्रबिकू  जानकारी ररपोटन गनुन  3) अबिल् ो बि हरूको भुक्तानी नभएको कारण बचककत्सकीय आवस्यक 

हरेबवचार  ाई खारेज वा अस्वीकार गनुन 4) काननूी वा न्याबयक प्रकक्रयाको आवश्यकिा पने कायन जस्िै व्यबक्तको बवरुद्ध एक नागररक 

कायनवाही गनुन र व्यबक्तको सम्पबत्तमा  ेनदने ग्रहणाबिकार  गाउनु (यद्यबप अपवाद छन् जस्िै कड़गा  भएको प्रमाण पेि गनुन र 

अस्पिा को ग्रहणाबिकार बिरुद्ध व्यबक्तगि चोटपटक को बनणनय/समझौिा  ।)   

 

स्वास््य हरेबवचार बवत्तीय सहयोग (एचएफए) - एक कायनक्रम हो जनु पूणन रूपमा सुमा स्वास््य प्रणा ी द्वारा बवत्त पोबषि छ। यस े 

स्वास््य िीमा बिना बिरामीहरु समावेि गदनछ र आिंबिक िीमा भएका हरु ाई (जस्िै अबिबमि र कम बिबमि) जस े यहााँ वणनन 

गररएको आय र अन्य योग्यिा मापदण्िहरू परूा गदनछ। 
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4.0 नीबि 

 

अस्पिा  सेवाहरूको बववरण वृबद्धिी  बिब ङ चक्रहरूमा बिरामी/ग्यारेन्टी गने ाई पठाइन्छ। यकद बिरामी सिंग कुनै िीमा 

कवर छैन भने, त्यो एक स्व-भुक्तानी बिरामी हो, बववरण सेवा प्रदान गरेपबछ पठाइन्छ। अबिकिर अवस्थाहरूमा जि 

बिरामीहरु े िीमा वाहकको माध्यमिाट कवरेज पाउाँछन् भने, बववरण सेवाहरू प्रदान गरेपबछ, दावी पेि गरेपबछ, र दावी 

िीमा वाहक द्वारा अनुमोकदि गरेपबछ, पठाइन्छ। केबह माम ाहरू छन्, उदाहरणका  ाबग, अबिररक्त जानकारी उप ब्ि 

गराउने बिरामीको कारण दावीको स्वीकृबिरोककएको िे ा, प्रसोिन दावी गनुन अबि एक बववरण बिरामी ाई र/वा ग्यारेन्टी 

गने ाई पठाइने छ। 

 

सुआ स्वास््य प्रणा ी प्रबिबनबिहरु र/वा उनीहरुको बिजाइनर े बिरामी ाई/ग्यारेन्टी गने ाई सम्पकन  गनन प्रयास गनन सक्दछ 

(फोन/से  फोन, म े, वा इ-म े माफन ि सम्पकन   गायि अन्य कुनै माध्यम द्वारा) बववरण बिब ङ चक्र समयमा सिंक न को  ाबग। 

सङ्क न प्रयासहरू बिरामीको खािामा दस्िावजे दजन गररएको छ। 

 

 

 

बववरण चक्र: 

बववरण र खराि ऋण  ेख्ने चक्र बिरामी ाइ पठाइएको प्रथम बििरण िाट (पठाईएको बमबि) र बनम्न पृष्ठमा बचबिि रूपमा 

मापन गररनेछ। 

 

 

 

सोररयन बिरामी बिब ङ र सङ्क न चक्र 

(10/15/2015 को अनुसार) 

 बववरण #1  

0-30  

कदन 

बववरण #2  

31-60 

कदन 

बववरण #3  

61- 90 

कदन 

बववरण #4  

91- 120 

कदन 

 

(बिरामी सिंिु न िाकी; सोररयन े 

बववरण िनाउछ , कदन 1) 

 
ब् ेंिेि इनिाउिंि/आउटिाउन्ि ग्राहक सेवा/ग्यारान्टर सिंग्रहण राजस्व समूह द्वारा सिंचाब ि छ 

खराि ऋण; एसिीओ 

प्राथबमक एजेन्सी 

(एफसीआई.जेपीआरएस) 

 ाई सुबम्पएको। 60 कदनको 

बनबरक्रयिा हटाइयो र 

एसिीओ माध्यबमक एजेन्सी 

(यूसीिी)  ाई पठाइएको छ 

   

 
*प्राबप्त समूह देय भएको छ 
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असािारण सिंग्रह कक्रयाहरू (ईसीए): 

 

यो सुमा स्वास््य प्रणा ीको नीबि हो ईसीएमा सिं ग्न नहुनु ("पररभाषा" मा उल् ेख गररए झै ाँ) व्यबक्तको बवरुद्ध उबचि 

हेरबवचार गनुन अबि हेरचाहको  ाबग एचएफए नीबि अन्िगनि सहायिाको  ाबग योग्य छ भनेर उबचि प्रयत्न गनुन अबि। 

 

 

सुमा स्वास््य प्रणा ी दोषी खािाहरूको सिंक न मा सिै उप ब्ि माध्यमहरू प्रयोग गनन सक्छ, कानूनी वा न्याबयक 

प्रकक्रयाको आवश्यकिा पने कायनहरु  गायि। िथाबप, कानुनी कारवाहीमा िैंक ऋणानुििंि, सम्पबत्त पुनरबिकार र 

फौजदारीको समावेि हुने छैन। सुमा स्वास््य प्रणा ी को िफन िाट कुनै पबन बवके्रिा द्वारा ऋणानुििंि खािाहरु को 

सिंक न गदान कुनै पबन कानूनी कारनवाई को अबिसूचना र स्वीकृि सुमा स्वास््य प्रणा ी िाट ब नु पछन। 

 

 

एचएफए योग्यिा बनिानरण गनन प्रयास: 

 

• सुमा स्वास््य प्रणा ी े बिरामीहरू ाई पूणन एचएफए आवेदन पेि गननको  ाबग 240-कदनको बनयुन्िम 

आवेदन अवबिको अनुमबि कदनेछ (यहााँ वणनन गररएको जस्िै)। 

 

• सुमा स्वास््य प्रणा ी े एचएफए नीबि अन्िगनि बिरामीको योग्यिा बनिानरण गनुन अबि बिरामी वा ग्यारेन्टी गने बवरुद्ध 

ईसीएमा सिं ग्न हुनछैेन। बविेष गरी: 

o सुमा स्वास््य प्रणा ी े हेरबवचारको भुक्तानी प्राप्त गननको  ाबग कुनै ईसीए िुरु गनुन अबि एचएफए नीबि िारे 

व्यबक्तहरु ाई सूबचि गनेछ र पबह ो हेरबवचार िाट छुटे पबछको पबह ो बिब ङ बववरण दबेख कबम्िमा 

120 कदन सम्म कुनै इसीए सुरुवाि गने छैन। 

 

• यकद समुा स्वास््य प्र ाबन े ईसीएहरूको प्रयोग गने उद्देश्य राख्छ भने, ईसीए सरुू गनुन अबि कबम्िमा 30 कदन 

अबि बनम्न कुराहरु हुनछे। 

 

• सुम्मा स्वास््य प्रणा ी े पािमा सूबचि गनेछ कक योग्य व्यबक्तहरूको  ाबग बवत्तीय सहायिा उप ब्ि छ, ईसीए सुबविा 

सुबविा (वा अन्य अबिकृि पक्ष) को पबहचान गनन को  ागी भुक्तानी प्राप्त गनन को  ागी प्रारम्भ गनन चाहन्छ, र एक समय 

सीमा ििाउाँदछ जनु पबछ ईसीएहरु ाई प्रारम्भ गनन सककन्छ त्यो ब बखि सचूना प्रदान गररएको बमबि 30 कदन भन्दा 

अबिको छैन; माबथको सचूना े एचएफएनीबिको एक सादा भाषा सारािंि समावेि गनेछ; समुा स्वास््य प्रणा ी े 

एचएफएनीबिको िारेमा रोगी ाई सामान्यिया सूबचि गनन र कसरी व्यबक्त े आवेदन प्रकक्रयाको साथ सहयोग प्राप्त गनन 

सक्दछ भन्ने उबचि प्रयास गनेछ। 

 

• यकद सुमा  स्वास््य प्रणा ी एक बि  को भुक्तानी प्राप्त गनन एक या अबिक ईसीए  को िुरुवाि गनन को  ागी एक 

दबेख अबिक एबपसोि को  ाबग एक व्यबक्तगि िकाया बि  को एकि गदनछ यकद, यो ईसीए को िुरुवाि दबेख 

120 कदनसम्म को िुरुवाि पबछ दबेख िचना हुनेछ भखनरको हेरबवचारमा भखनरको हेरचाह समावेि गररयो।  
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• यकद समुा स्वास््य प्रणा ी को रक्षा या अस्वीकार गदनछ, या प्रदान गनन को  ागी भुगिान को आवश्यकिा हो, एक व्यबक्त 

को बचककत्सक को आवश्यक हरेबवचार को पबह े दबेख प्रदान गरेको हरेबवचार को  ाबग एक या अबिक िकाया बि  

सिंग, सुमा  स्वास््य प्रणा ी एक एचएफए आवेदन फारम र एक ब बखि नोरटस सिंग व्यबक्त प्रदान गनछे कक बवत्तीय 

सहायिा योग्य व्यबक्तहरूका  ाबग उप ब्ि छ र अबन्िम म्यादको  ाबग उप ब्ि छ, यकद कुनै हो, पबछ समुा हले्थ 

बसस्टम े अि उपबस्थि प्रदान हरेबवचारका  ाबग एचएफए आवदेन पिे गरे (वा, यकद  ाग ूभएपबछ, पूणन) परूा हुनछैेन। 

अबन्िम बमबि 30 कदन पबछ पबछ ब बखि सचूना कदइने बमबि भन्दा अबि हुनछैेन वा बमबि पबछ 240 कदन अबि अबि 

प्रदान गररएको हरेबवचारको  ाबग पबह ो पोस्ट बिभर्भनङ बिल िंग कथन प्रदान गररएको बथयो। समुा स्वास््य प्रणा ी े 

एचएफए नीबिको ब बखि सचूनाको सादा भाषा सारािंि ाई पबन प्रदान गनछे, र सुमा स्वास््य प्रणा ीको एचएफए  

नीबिको िारे मौब क रूपमा सूबचि गनन उबचि प्रयास गदनछ र यसिारे व्यबक्त े कसरी एचएफए आवेदन  साथ सहयोग 

प्राप्त गनन सक्छ प्रकक्रया। यकद एचएफए आवदेन समय सुम्मा स्वास््य प्रणा ी द्वारा प्राप्त हुन्छ भने, यस  ेिीघ्र आिारमा 

आवेदन प्रिोिन गनेछ। 

 

 

एचएफए आवदेनहरू प्रिोिन गद:ै 

 

यकद एक व्यबक्त े आवेदन अवबिको अवबिमा एचएफए आवेदन अपूणन  पिे गछन भने, सुमा स्वास््य प्रणा ी े: 

 

• ब बखि सूचनाको साथ व्यबक्त ाई प्रदान गनुनहोस् जुन एचएफए वा एचएफए आवेदन फारम अन्िगनि आवश्यक 

अबिररक्त सूचना र / वा कागजािको बववरण पेि गननका  ाबग पेि गररएको हुनुपछन र यसमा सुमा स्वास््य प्रणा ी 

सम्पकन  जानकारी पृष्ठ 8 मा सेट गररएको छ। 

 

यकद एक व्यबक्त े आवेदन अवबिको अवबिमा पूरा  एचएफए आवेदन पेि गदनछ भने, सुमा स्वास््य प्रणा ी े: 

 

• एक योग्यिा दषृ्टान्ि िनाउनुहोस् कक व्यबक्तगि हेरचाहको  ाबग एचएफए-योग्य हो र व्यबक्त ाई योग्यिा बनिानरणको 

 ेखमा सूबचि गनुनहोस् (सबहि  ागू भएमा, व्यबक्तको  ाबग योग्य योग्य व्यबक्त) र यस दषृ्टान्िको आिार।  

 

यकद व्यबक्त बिनीहरूको हेरचाहको  ाबग एचएफए-योग्य हुन करटिद्ध हुन्छ भने, सुमा स्वास््य प्रणा ी े: 

 

• यकद व्यबक्त बन: िुल्क हेरबवचार भन्दा अन्य सहयोगको  ाबग योग्य हुन करटिद्ध हुन्छ भने, बिब ङ बववरणको साथ 

व्यबक्त प्रदान गनुनहोस् जुन रकम एचएफए-योग्य व्यबक्तको रूपमा हेरचाह र व्यबक्तगि रकम कसरी बनिानरण गदनछ र 

कसरी वणनन गदनछ, व्यबक्त े हेरचाहको  ाबग एजीिी को िारेमा जानकारी पाउन सक्छ। 

 

• व्यबक्त ाई कफिान रकम वा उनीहरू े हेरचाहको  ाबग भुक्तानी गरे (चाहे सुमा स्वास््य प्रणा ी वा कुनै अन्य पक्षको 

 ाबग जसमा सुमा हेल्थ बसस्टम े व्यबक्तगि हेरचाहको हेरचाह ाई व्यबक्तगि हेरचाहको  ाबग िेचेको छ) त्यो रकम 

बनिानरण गनन सककन्छ, एचएफए-योग्य व्यबक्त को रूप मा भुक्तानी को  ागी व्यबक्तगि रूप दबेख बजम्मेदार छ, जि 

यस्िो यस्िो रकम $5 भन्दा कम (वा अन्य राजस्व राजस्व िु ेरटन मा प्रकाबिि अन्य राबि) हो। 

 

जि कुनै एचएफए आवेदन पेि गररएको छैन, जि िक रमा सुमा स्वास््य प्रणा ी आवेदन अवबि को समयमा एक 

एचएफए आवेदन प्राप्त गरे सम्म, सुमा स्वास््य प्रणा ी इसीए िुरू गनन को  ाबग एक पल्ट को रूप मा एचएफए नीबि 

को िारे मा सूबचि गरे पबछ हेरबवचार को  ाबग भुगिान प्राप्त गनन सक्छ। 
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5.0 सन्दभनहरू 

 

सुमा स्वास््य प्रणा ी अबिबमि र कम बिबमि बिरामीहरु को  ाबग बवबभन्न बवकल्पहरु प्रदान गदनछ जो आफ्नो एचएफए 

नीबि अन्िगनि बवत्तीय सहयोगको  ाबग योग्य छैन। थप जानकारीको  ाबग, कृपया बनम्न सुमा स्वास््य प्रणा ी नीबिहरू 

हेनुनहोस्, वा यस नीबिको पृष्ठ 8 मा सिंकेि गररएको रूपमा सुमा स्वास््य प्रणा ी ाई सम्पकन  गनुनहोस्: 

 

• सुमा स्वास््य प्रणा ी को आन्िररक राजस्व सिंबहिा को अनपुा न § 501 (r) नीबि; 

सुमा स्वास््य प्रणा ी स्वास््य हेररबवचार बवत्तीय सहायिा नीबि 

• सुमा स्वास््य प्रणा ी बवत्तीय सहायिा बवनािकारी नीबि 

 

 

बवबवि प्राविानहरू: 

 

दवु्यनवहार बवरोिी बनयम - सुमा स्वास््य प्रणा ी े यसको दषृ्टान्ि ाई आिार िनाउाँदनै जनु व्यबक्तगि व्यबक्त एचएफए-योग्य 

होइन भन्ने जानकारी छैन कक सुमा स्वास््य प्रणा ी बवश्वास गन ेकारण हो अबवश्वसनीय वा ग ि छ वा सूचनािाट प्राप्त हुन्छ। 

बस्थरिा को िहि या कगार को अभ्यास को उपयोग को माध्यम  े व्यबक्त। 

 

मबेिकएि योग्यिा बनिानरण गननका  ाबग - समुा स्वास््य प्रणा ी े उबचि प्रयास गनन असफ  हुनछैेन कक कसै े व्यबक्तगि 

हरेचाहको  ाबग एचएफए-योग्य छ कक छैन, एक व्यबक्तिाट पणून एचएफए आवेदन प्राप्त गने क्रममा सुमा स्वास््य मेबिकएि को 

 ाबग एचएफए-योग्य हुन सक्छ प्रणा ी मान्न सक्छ कक सुमा स्वास््य प्रणा ी े स्थबगि गनन सक्छ कक व्यबक्तगि व्यबक्त को 

मेबिकएि आवदेन पूरा भएको छ र पेि गरे पबछ व्यबक्तगि र मेबिकएि योग्य योग्यिा को रूप मा बनिानररि गरे पबछ हरेबवचार 

को  ाबग योग्य हो कक छैन।  

 

एचएफए आवदेन को  ाबग कुन ैछूट छैन - कुनै व्यबक्तिाट एक हस्िाक्षररि छुट प्राप्त गरेपबछ जस्ि ैएक हस्िाक्षररि 

ियानअनुसार व्यबक्त े एचएफए नीबि अन्िगनि सहयोगको  ाबग आवेदन गनन वा यहााँ वणनन गररएका अबिसचूनाहरू प्राप्त गनन 

चाहाँदनै भने, आफै े एक दषृ्टान्ि गठन गननसक्दनै कक व्यबक्त एचएफए-योग्य छैन भनेर। 

 

एचएफए योग्यिा बनिानरण गन ेअबन्िम प्राबिकरण - सुमा स्वास््य प्रणा ी  े कुनै व्यबक्त एचएफए-योग्य छ भन्ने बनिानरण गनन 

उबचि प्रयास गरेको छ र त्यसकारण ईसीएहरूमा व्यबक्तगि रुपमा सिं ग्न हुन सक्छ भन्ने अबन्िम बनिानरण गने प्राबिकरण समुा 

स्वास््य प्रणा ी रोगी बवत्तीय सवेा बवभाग हो। 

 

अन्य पक्षहरूका साथ सम्झौिा - यकद सुमा स्वास््य प्रणा ी े अको पक्ष ाई हरेचाह गने व्यबक्तको ऋण िेचरे वा िुझाउाँछ भने, सुमा 

स्वास््य प्रणा ी पक्षसाँग उबचि काननुी िाध्यकारी ब बखि सम्झौिामा प्रवेि गनेछ जनु उबचि रूपमा बिजाइन गररएको हुन्छ िाकी 

को हरेबवचार को  ागी भुग्िानी पाउन कुनै ईसीए प्राप्त गनन नसककयोस जि सम्म सम्म उबचि प्रयास गररएको हुदनै बनिानरण गनन को 

 ागी कक व्यबक्त को हरेबवचार एचएफए-योग्य छ। 

 

दस्िावजे बवििुीय िररका  ेउप ब्ि गराउन ेिारे - समुा स्वास््य प्रणा ी े यस नीबिमा उल् बेखि कुनै पबन ब बखि सचूना 

वा सिंचार बविुिीय िररका े प्रदान गनन सक्छ (उदाहरणका  ाबग, ईमे  द्वारा) कुनै पबन त्यस्िो व्यबक्त ाई जस े सिंकेि गरेको छ 

कक उिंहा े ब बखि सूचना प्राप्त गनन बविुिीय िररका े मन पराउछन। 
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बवत्तीय सल् ाहकारहरू 

बवत्तीय सल् ाहकारहरू भुक्तानी व्यवस्था, िीमा कवरेज, औषबि र अन्य बवत्तीय अन्वेषणको िारेमा िपाईंको प्रश्नहरूको जवाफ कदन 

उप ब्ि छन्। 

 

बवत्तीय परामिनको िारेमा थप जानकारीको  ाबग, कृपया फोन गनुनहोस्: 

 

o सुमा स्वास््य प्रणा ी - एक्रोन क्याम्पस (330) 375-6685 

o सुमा स्वास््य प्रणा ी - िािनरटन क्याम्पस (330) 615-3236 

 

बिरामी खािा सवेाहरू 

सुमा बिरामी ग्राहक सेवा खािा सेवा ाई सम्पकन  गनुनहोस् 234.312.5700 वा 800.543.7750 (ओबहयोमा)। प्रबिबनबिहरु 

सोमवार दबेख िुक्रवार 08:00 िजे दबेख 04:30 िजे सम्म उप ब्ि छन्। 

 

 

 

 

 

 

 

 


