
महतत्वपूर्ण पुनरा्वतृतति 

 • हामी प्रदान गरििहेका सेवाहरू भनदा पहहले 
अनुमान गन्न सक्छौं। 

 • हामीसँग तपाईंलाई बीमा कविेज प्रापत गन्न 
सहायता गनने संसाधनहरू ्छन।् 

 • आर््नक सललाहकािहरू वयककतगत रूपले सहायता 
गन्न धेिै स्ानहरूमा उपलबध ्छन।् 

 • भुकतानी सेवाको ममततमा वा तपाईंले पहहले 
स्े्मेन् प्रापत गनु्न भएपत्छ हदइने्छ। 

 • हाम्ो आर््नक सहायता काय्नक्रमले बबिामीहरूलाई 
आय त्ा परिवािको आकािमाको आधािमा 
सहायता गद्न्छ। 

 • बबमलगंमा ्प जानकािीका लारग geisinger.org 
मा जानुहोस।् 

Geisinger को बिरामी से्वा कल सेन्टर 

तिपाईंको बिललगं प्रशनका लागग समपक्ण को एकल प्रमुख 
व्वषय: 

800-640-4206 

हामीलाई समपक्ण  गन्ण केहह काररहरू ननमन छन:् 

 • बबमलगं स्े्मेन् बुझन सहायता गन्न 
 • भुकतानी गन्न 
 • तपाईंको बीमा अपडे्  वा परिवत्नन गन्न 
 • तपाईंको पत्ाचाि ठेगाना अपडे्  गन्न 
 • भुकतानीको ववकलपहरू ्छलफल गन्न 
 • एक आर््नक सललाहकािसँग हाम्ो धिैै स्ानहरू मधये 
एउ्ा ठाउँमा एक बठैक तनधा्निण गन्न 

तिपाईंको Geisinger मेडिकल रेकि्ण गन्ण 

हामीले तपाईंको खातामा ठीकसँग जममा ग्छछौं भनी 
सुतनक्चत गन्न, बबिामीको Geisinger मेडडकल िेकड्न नमबि 
त्ा जनम ममतत प्रदान गद्न्छ। प्रतयेक बबिामीको एउ्ा 
अनौठो Geisinger मेडडकल िेकड्न नमबि हुन्छ। तपाईंलाई 
आफनो खाताको कस्तत जाँच गन्न यो नमबि आव्यकता 
पनने्छ। मेडडकल िेकड्न नमबि तपाईंको स्े्मेन्को मार् 
दाया ँभागमा हुन्छ। 

Geisinger ले स्वीकार गनने भुकतिानीका प्रकारहरू ननमन 
छन:् 

 • नगद 

 • डबेब् काड्नहरू 

 • �वयककतगत चेकहरू, Geisinger Health मा भुकतानी योगय
 • मनी अड्निहरू, Geisinger Health मा भुकतानयोगय
 • डडसकभि, मभसा त्ा मास्िकाड्न सहहत अरधकांश प्रमुख 
के्रडड् काड्नहरू 

 • Geisinger कम्नचािीका लारग, हामी पतन पेिोल क्ौतीहरू 
पतन सवीकाि ग्छछौं 

कसरी नतिनने 

अनलाइन: geisinger.org/BillPay 

मेलबा्:    Geisinger 

P.O. Box 983154 

Boston, MA 02298-3154 

फोनबा्: 800-640-4206 

वयककतगत रूपले: कुन ैपतन Geisinger 

स्ानमा 

1371-16674-3/2021 

तिपाईंको 
िीमा तिथा 
भुकतिानी 
व्वकलपहरू 



Geisinger तिपाईंलाई हेरचाह तिथा से्वाको एक 
असाधारर सतिर लेराउन ननष्ा्वान ्छ। यस ब्ोसरलाई 
यी से्वाका लागग बिललगं तिथा भुकतिानीको व्वकलपहरू 
राम्ोसँग िुझन समीक्ा गनु्णहोस।् तिपाईंको केहह प्रशनहरू 
भएमा, 800-640-4206 मा बिरामी से्वा कल सेन्टरमा 
फोन गनु्णहोस।् 

हामी सहायतिा गन्ण खुशी छौं। 

मुखय सति्णहरू 

तल Geisinger को लारग बाँकी िकमको कुिा आउँदा तपाईं 
परिरचत हुनुनने मुखय सत्नहरूको एक सूची ्छ। 

सहभुकतिानी ्वा “कोपे” – यो तपाईंले रचककतसलाई भेटने 
प्रतयेक समय ततनु्नपनने आफनो मेडडकल बबलको अशं हो। यो 
तपाईंको सवास्थय बीमा प्रदायकले तनधा्निण गिेको एक पूव्न 
तनधा्नरित शुलक हो त्ा सेवाको ममततमा बाँकी ्छ। 

क्टौतिी योगय – यो िकम तपाईंको सवास्थय बीमा प्रदायकले 
भुकतान गनु्न अति तपाईंले रचककतसा उपचािको लारग - 
उदाहिणका लारग, प्रतत वयककत $1,000 वा प्रतत परिवाि 
$3,000 भुकतान गनु्नप्छ्न। अरधकांश कस्ततहरूमा, प्रतयेक वर्न 
एक नया ँक्ौतीयोगय सनतुष् हुनुप्छ्न। 

सहिीमा – यो तपाईंको बबलको अशं हो, प्रायश: तपाईंले 
एक ्प कोपे त्ा क्ौतीयोगय भुकतान गननैप्छ्न। सहबीमा 
सामानयतया कुल मेडडकल बबलको प्रततशत - उदाहिणका 
लारग 20 प्रततशत हुन्छ।  

अनति आ्वशयक ्वा आपतिकाललन उपचार – आपतकालीन 
सेवाहरूलाई जब एक रचककतसकले अतत आव्यक हेिचाह 
अशकतता वा जीवन वा अगं गुमाउनबा् जोगाउन आव्यक 
्छ भनी तनधा्निण गदा्न आव्यक सेवाको रूपमा परिभावरत गन्न 
सककन्छ। 

ऐत्छक हेरचाह तिथा से्वाहरू – ऐक््छक हेिचाह रचककतसा 
हेिचाह वा सेवाहरू हुन ्जसलाई तनधा्नरित गन्न सककन्छ। 
तपाईंको हेिचाह अतत आव्यक नभए वा आपतकामलन 
नभए, तपाईंले सेवाको समयमा बबलको केहह अशंको भुकतान 
गननैप्छ्न। तपाईं वकैकलपक हेिचाह गनने योजनामा हुनुभए, 
तपाईंले आफनो रचककतसकीय अपोइन्मेन्हरू तनधा्निण गनु्न 
अति हामीलाई फोन गनु्नहोस।् हामी तपाईंसँग भुकतानीको 
ववकलपहरू समीक्ा गनने्छौं। 

पू्व्ण-से्वा 
Geisinger ले सेवाहरू िेनडि हुनु अति हेिचाह खच्न तनधा्निण 
गन्न सहायता प्रदान गन्न सक्छ। तपाईंसँग तीनव्ा ववकलपहरू 
्छन:् 

 • 800-640-4206 मा फोन गनु्नहोस।् 

 • Geisinger.org मा जानुहोस ्त्ा हाम्ो त्छ्ो, तन: शुलक 
उपकिणमा पहँुच गन्न “तपाईंले प्रयोग गन्न सकनुहुने 
उपकिणहरू” मा खोजी गनु्नहोस ्जसले तपाईंलाई तपाईंले 
Geisinger स्ानमा हेिचाह प्रापत गनु्नभनदा अति तपाईंको 
लागत साझा गनने उततिदातयतवको अनुमान हदन्छ। 

 • Geisinger असपतालको सहायतामा एक आर््नक 
सललाहकािलाई कुन ैपतन वयककतगत रूपले भेटनुहोस।् 

तिपाईं िीमाकृति नहुनुभए, एक Geisinger व्वश्वसनीय 
सललाहकारले सहायतिा गन्ण सकछ। 

हामीले पेकनसलभेतनया िाजयमा आधारित बीमा माकने ्पलेस 
सा् ैपेकनसलभेतनयाको रचककतसा सहायता काय्नक्रम मा 
पेननी सहायकहरू प्रमशक्क्त ्छन ्भनी प्रमाणणत गिेका ्छौं। 
तततनहरूले तपाईंलाई सवास्थय सेवा गनु्न अति बीमा गिाउन 
सहयोग गन्न सक्छन।् 
Geisinger वव्वसनीय सललाहकाि�पिामश्नदातासँग कुिा गन्न 
वा आमने सामने भेटने समय तनधा्निण गन्न 855-849-1510 
मा फोन गनु्नहोस।् यो सेवा तन: शुलक प्रदान गरिएको ्छ। 

तपाईं बीमाकृत नहुनुभए त्ा सेवाहरू ्छनो् गनु्नभए, एक ्ूछ् 
पाउन सककन्छ। धेिै केसहरूमा, तपाईंले समय भनदा पहहले यी 
सेवाका लारग भुकतान गनु्नप्छ्न। सहायताका लारग एक आर््नक 
सललाहकािलाई समपक्न  गनु्नहोस।् 

क्वर नगररएका से्वाहरू 

यी रचककतसा सेवाका लारग खच्नहरू हुन ्जसले तपाईंको बीमा 
भुकतान गदनैन। तपाईंले सेवाहरू गनु्न भनदा अति तपाईंको 
सवास्थय बीमा प्रदायकले के कभि गद्न्छ भनने कुिा पतता 
लगाउन ुतपाईंको उततिदातयतव हुन्छ। तपाईं आफनो बीमाले 
कवि गिेका यी सेवाहरू ्छनो् गन्न सकनुहुन्छ। सहायताका 
लारग एक आर््नक सललाहकािलाई समपक्न  गनु्नहोस।्  

िीमा बिललगं 

के Geisinger सहभागी हुनछ ्वा के यो मेरो िीमामा “इन-
ने्ट्वक्ण ” हो? 

Geisinger अरधकांश बीमा योजनामा सहभागी हुन्छ, त्ा 
सूची बढदै जान्छ। हालकैो सूचीका लारग: 

 •  geisinger.org मा जानुहोस ्वा सवीकृत बीमाका लारग  
खोजी�गनु्नहोस।् 

 • 800-640-4206 मा फोन गनु्नहोस।् 

तपाईंको बीमा Geisinger सँग सहभागी नभएमा, 
हामी अझै पतन तपाईंलाई एक दाबी पूिा गन्न सहायता गनने्छौं; 
जे होस,् तपाईं एक सहभागी वा “इन-ने्वक्न ” प्रदायकमा 
जान ुभनदा तपाईं ततनने उ्च िकमको लारग कजममेवाि हुन 
सकनुहुन्छ। 

दािीहरू दायर गन्ण सहायतिा गनु्णहोस ्

हामी अमेरिकामा कुन ैपतन बीमा योजना, सा् ैमेडडकेयि 
(Medicare) त्ा पेकनसलभेतनया रचककतसा सहायताका लारग 
तपाईंको दाबीहरू दायि गन्न खुशी ्छौं। यहा ँतपाईंले आफनो 
अपोइन्मेन्मा तनमन के तयाि गनु्नप्छ्न : 

 • तपाईंको हालको बीमा काड्न 
 • तपाईंको बीमा कमपनीबा् कुन ैपतन बीमा दाबी फािमहरू 

 • �तपाईंको िोजगािदाताबा् कुन ैपतन फािमहरू  

मेरो भुकतिानी कहहले हुनछ? 

केही भुकतानीहरू तपाईंले हेिचाह प्रापत गनु्न अति वा पाउने 
समयमा हुन्छ। हामी तपाईंलाई कुन ैपतन बाँकी िकमको लारग 
तपाईंको बीमा प्रदायकबा् तनधा्निण गिे झैं बबल हदने्छौं। 

भुकतिानी योजनाहरू 

तपाईंले भुकतानी गदा्न समपूण्न बाँकी िकम ततन्न नसकनुभएमा, 
तुरुनत ैहामीलाई समपक्न  गनु्नहोस।् हाम्ो आर््नक 
सललाहकािहरू ककसता योजना* त्ा अनय ववकलपहरूमा 
्छलफल गन्न खुशी हुने्छन।् 

 • हामीलाई 800-640-4206 मा�फोन�गनु्नहोस।् 

 • �एक आर््नक सललाहकािसँग वयककतगत रूपमा कुिा 
गनु्नहोस।् 

*ककसता योजनाहरू $100 भनदा धेिै बाँकी िकममा 
गरिन्छन।् 

आगथ्णक सहायतिा काय्णक्रम 

Geisinger ले आर््नक सहायता काय्नक्रम प्रदान गद्न्छ जसले 
आय हदशातनदनेश त्ा परिवािको आकािको आधािमा हाम्ो 
बबिामीहरूलाई सहायता गद्न्छ। काय्नक्रमको समबनधमा 
जानकािी धेिै तरिकामा उपलबध ्छ: 

 • Geisinger.org/patient-care/patients-and-visitors/
billing-and-insurance/need-help मा जानुहोस।् 

 • 800-640-4206 मा बबिामी सेवा कल सेन्िमा फोन 
गनु्नहोस।् 

 • Geisinger असपतालको सहायतामा एक आर््नक 
सललाहकािलाई कुन ैपतन वयककतगत रूपले भेटनुहोस।् 

अनतिररकति बिलहरू 

तपाईंले प्रदायक वा Geisinger बाहेक स्ानबा् एक 
बेगल ैबबल प्रापत गन्न सकनुहुने्छ। समपक्न  जानकािीलाई 
ततनीहरूको भुकतानी ववकलहरू ्ाहा पाउन यी बबलहरूमा 
उपयोग गनु्नहोस।् 


