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Geisinger को बबरामी सेिा  
कल सेन्टर
तपाईंको बबललगं प्रशनका लागग समपक्क को एकल प्रमखु विषय:

800-640-4206

हामीलाई समपक्क  गन्क केहह कारणहरू ननमन छन:्

• बिलिङ स ट्े्मटेन् िझु्न मद्दतका िागि

• भकुता्नी ि्न्न

•	तपाईंको िीमा अपडट्े  वा परिवत्न्न ि्न्न

•	तपाईंको पत्ाचाि ठटेिा्ना अपडट्े  ि्न्न

•	भकुता्नीको ववकलपहरू छिफि ि्न्न

•	एक आग््नक सलिाहकािसँि हाम्ो धिैै स्ा्नहरू मध ट्े एउ्ा  
ठाउँमा एक िठैक न्नधा्निण ि्न्न

तपाईंको Geisinger मेडिकल रेकि्क गन्क

हामीिटे तपाईंको खातामा सही रूपमा क्टे डड् िछछौं भ्नी सनु्नश्चत 

ि्न्न, बििामीको Geisinger मटेडडकि िटेकड्न ्नमिि ि जनम लमनत 

प्रदा्न ि्नु्नहोस।् प्रत ट्ेक बििामीको एउ्ा अिि Geisinger 

मटेडडकि िटेकड्न ्नमिि हुनछ। तपाईंिाई आफ्नो खाताको शस्नत 

जाँच ि्न्न ्ो ्नमिि आव््कता प्नने छ। तपाईंको क््नको शीर्न 
दा्ाँ भािमा ्नमिि फटे िा पा्नु्नहोस।्

Geisinger सिीकार गछ्क :

•	्निद

•	डटेबि् काड्नहरू

•	व्शकतित चटेकहरू, Geisinger Health िाई भकुता्न ्ोग्

•	म्नी अड्नि, Geisinger Health िाई भकुता्न ्ोग्

•	डडसकभि, लभसा त्ा मास्िकाड्न सहहत अगधकांश
 प्रमखु क्टे डड् काड्नहरू

कसरी नतनने
अनलाइन: 

Geisinger.org/BillPay

Geisinger.VisitPay.com

मेलबा्ट:  

Geisinger 
P.O. Box 983154 
Boston, MA 02298-3154

फोनबा्ट: 

800-640-4206

आफैँ  उपससथत भएर: 

कु्न ैपन्न Geisinger स्ा्नमा

संक्ेप गन्क:

• हामी सेिाहरू अनि अनुमानहरू प्रदान गन्क सकछौं।

• हामीसँग तपाईंलाई बीमा कभरेज प्रापत गन्क मद्दत 
गनने स्ोतहरू छन।्

• आगथ्कक सललाहकारहरू वयसकतगत रूपले 
सहायता गन्क धेरै सथानहरूमा उपलबध छन।्

• भुकतानी सेिाको लमनतमा बाँकी छ।

• हाम्ो आगथ्कक सहायता काय्कक्रमले बबरामीहरूलाई 
आय तथा पररिारको आकारको आधारमा  
सहायता गछ्क।

• बबललगंमा थप जानकारीका लागग geisinger.org 
मा जानुहोस।्



तपाईं िीमािहहत हु्न ुहुनछ ि सटेवाहरू छ्नो् ि्नु्न हुनछ भ्नटे, छु् 

उपिबध हु्न सकछ। धटेिै अवस्ामा, तपाईंिटे सम् भनदा पहहिटे 
्ी सटेवाका िागि भकुता्न ि्नु्नपछ्न। मद्दतका िागि  ववतती् 

सलिाहकाििाई समपक्न  ि्नु्नहोस।्

कभर नगररएका सेिाहरू

कटे ही सटेवाहरू िीमा दवािा कभि िरिएको छै्न। तपाईंिटे सटेवाहरू 

ि्नु्नअनि तपाईंको सवास्थ् िीमा प्रदा्किटे कटे  कभि िछ्न  
भ्नी पतता ििाउ्न तपाईं शजममटेवाि हु्न ुहुनछ। तपाईंिटे कभि 

्निरिएका सटेवाहरू छ्नौ् ि्न्न सक्न ुहुनछ। मद्दतका िागि ववतती् 

सलिाहकाििाई समपक्न  ि्नु्नहोस।्

बीमा बबललगं
Geisinger सहभागी हुनछ िा के यो मेरो बीमामा  
“इन-ने्टिक्क ” हो?

Geisinger अगधकांश िीमा ्ोज्नामा सहभािी हुनछ, त्ा सचूी 
िढदै जानछ। हािकैो सचूीका िागि:

• geisinger.org मा जा्नहुोस ्ि सवीकृत िीमा खोज्नहुोस।्

• 800-640-4206 मा फो्न ि्नु्नहोस।्

तपाईंको िीमािटे Geisinger सँि भाि लिँदै्न भ्नटे, हामी अझ ैपन्न 

तपाईंिाई दािी पिूा ि्न्न मद्दत ि्नने छौं। ति तपाईं सहभािी वा 
"इ्न-्नट्े वक्न " प्रदा्कमा जा्नभु्ो भ्नटे भनदा िढी िकमका िागि 

उततिदा्ी हु्नसक्नहुु्नटेछ।

दाबीहरू दायर गन्क सहायता गनु्कहोस ्

U.S.को कु्न ैपन्न िीमा ्ोज्ना, सा् ैमटेडडकटे ्ि ि Pennsylvania 

मटेडडकि अलसस ट्ेनसको िागि तपाईंको दािीहरू फाइि ि्न्न पाउँदा 
हामी खसुी छौं। ्हाँ तपाईंिटे आफ्नो अपोइन्मटेन्मा न्नम्न कटे  
त्ाि ि्नु्नपछ्न :

•	तपाईंको िीमा काड्न

•	तपाईंको िीमा कमप्नीिा् कु्न ैपन्न दावी फािमहरू

•	तपाईंको िोजिािदातािा् कु्न ैपन्न फािमहरू

मेरो भकुतानी कहहले हुनछ?

कटे ही भकुता्नीहरू तपाईंिटे हटेिचाह प्रापत ि्ुन्न अनि वा पाउ्नटे 
सम्मा हुनछ। हामी तपाईंको िीमा प्रदा्किटे न्नधा्निण ििटे 
अ्नसुाि कु्न ैपन्न िाँकी ब्ािटेनसका िागि तपाईंिाई बिि ि्नने छौं।

भकुतानी योजनाहरू

तपाईंिटे िाँकी िहटेको समपणू्न शटेर िकम नत्न्न सक्न ुहुन्न भ्नटे, 
हामीिाई तरुुनत ैसमपक्न  ि्ुन्नहोस।् हाम्ो आग््नक सलिाहकािहरू 

ककसता ्ोज्ना* त्ा अन् ववकलपहरूमा छिफि ि्न्न खशुी 
हु्नटेछ्न।्

•	हामीिाई 800-640-4206 मा कि ि्ुन्नहोस।्

•	एक आग््नक सलिाहकािसँि व्शकतित रूपमा कुिा ि्ुन्नहोस।्

• geisinger.visitpay.com मा VisitPay पो ््नि प्र्ोि ििटेि 

आफैिटे भकुता्नी ्ोज्ना सट्े  अप ि्ुन्नहोस।्

*कशस्ता	्ोज्नाहिू	$200.01 भ््नदा	िढी	ि््ािटे््नसमा	
स््ापशत	हु््नछ््न।

आगथ्कक सहायता काय्कक्रम

Geisinger िटे आमदा्नी हदशान्नदनेश ि परिवािको आकािमा 
आधारित बििामीहरूिाई मद्दत ि्नने ववतती् सहा्ता का््नक्म 

प्रदा्न िछ्न। ्प जान्नका िागि:

• Geisinger.org/patient-care/patients-and-visitors/

billing-and-insurance/need-help मा जा्ुनहोस।्

• 800-640-4206 मा फो्न ि्ुन्नहोस।्

•	कु्न ैपन्न Geisinger असपताि सवुवधामा  ववतती् 

सलिाहकािसँि भटेट्ुनहोस।्

अनतररकत बबलहरू

तपाईंिटे प्रदा्क वा Geisinger िाहटेक स्ा्निा् एक िटेगि ैबिि 

प्रापत ि्न्न सक्नहुु्नटेछ। समपक्न  जा्नकािीिाई नत्नीहरूको भकुता्नी 
ववकलहरू ्ाहा पाउ्न ्ी बििहरूमा उप्ोि ि्ुन्नहोस।्

पिू्क-सेिा
Geisinger िटे तपाईंिाई सटेवाहरू प्रदा्न ि्नु्न अनि हटेिचाहको िाित 

न्नधा्निण ि्न्न मद्दत ि्न्न सकछ। तपाईंसँि ती्नव्ा ववकलपहरू छ्न:्

• 800-640-4206 मा फो्न ि्नु्नहोस।्

• geisinger.org मा जा्नहुोस ्ि हाम्ो नछ्ो, न्नःशलुक उपकिणमा 
पहँुच ि्न्न "तपाईंिटे प्र्ोि ि्न्न सक्नटे उपकिणहरू" खोज्नहुोस ्

जसिटे तपाईंिाई आफ्नो िाित-साझटेदािी शजममटेवािीको अ्नमुा्न 

हदनछ।

• Geisinger असपतािको सहा्तामा एक आग््नक 

सलिाहकाििाई कु्न ैपन्न व्शकतित रूपिटे भटेट्नहुोस।्

तपाईं बीमाकृत नहुनभुए, एक Geisinger विशिसनीय 

सललाहकारले सहायता गन्क सकछ।

हामीिटे Pennsylvania िाज्मा आधारित िीमा िजाि सा् ै

Pennsylvania को Medical Assistance program मा पटेन्नी 
सहा्कहरू प्रलशक्षित छ्न ्भ्नी प्रमाणणत ििटेका छौं। उ्नीहरुिटे 
तपाईंिाई सवास्थ् सटेवा ि्नु्न अनि िीमा ििाउ्न सह्ोि ि्न्न 
सकछ्न।्

Geisinger को वव्वस्नी् सलिाहकािसँि कुिा ि्न्न वा प्रत्षि 

भटेट्नटे सम् न्नधा्निण ि्न्न 855-849-1510 मा फो्न ि्नु्नहोस।् ्ो 
सटेवा न्नःशलुक छ।

यो ब्ोसरले तपाईंलाई Geisinger सेिाहरूको 
लागग बबललङ र भुकतानी विकलपहरू राम्ोसँग 

बुझन मद्दत गननेछ। तपाईंको केहह प्रशनहरू भएमा, 
800-640-4206 मा बबरामी सेिा कल सेन्टरमा 
फोन गनु्कहोस।् 

हामी सहायता गन्क खुशी छौं।

मुखय शबदहरू
ति Geisinger को िागि िाँकी िकमको कुिा आउँदा तपाईं 

परिगचत हु्नु्नने मुख् सत्नहरूको एक सूची छ।

सहभुकतानी िा “कोपे” – ्ो तपाईंिटे गचककतसिाई भटेट्नटे 
प्रत ट्ेक सम् नत्ुन्नप्नने आफ्नो मटेडडकि बििको अशं हो। ्ो 
तपाईंको सवास्थ् िीमा प्रदा्किटे न्नधा्निण ििटेको एक पूव्न 
न्नधा्नरित शुलक हो त्ा सटेवाको लमनतसमम िाँकी छ।

क्टौती योगय – ्ो िकम तपाईंको सवास्थ् िीमा प्रदा्किटे 
भुकता्न ि्नु्न अनि तपाईंिटे गचककतसा उपचािको िागि - 

उदाहिणका िागि, प्रनत व्शकत $1,000 वा प्रनत परिवाि 

$3,000 भुकता्न ि्नु्नपछ्न। अगधकांश शस्नतहरूमा, प्रत ट्ेक 

वर्न एक ्न्ा ँक्ौती्ोग् सनतुष् हु्नुपछ्न।

सहबीमा – ्ो तपाईंको बििको अशं हो, प्रा्श: तपाईंिटे एक 

्प कोपटे त्ा क्ौती्ोग् भुकतान्नको	सा् ि्ननैपछ्न। 

सहिीमा सामान्त्ा कुि मटेडडकि बििको प्रनतशत - 

उदाहिणका िागि 20 प्रनतशत हुनछ।  

अनत आिशयक िा आपतकाललन उपचार – आपतकािी्न 

सटेवाहरूिाई जि एक गचककतसकिटे अनत आव््क हटेिचाह 

अशकतता वा जीव्न वा अिं िुमाउ्निा् जोिाउ्न आव््क 

छ भ्नी न्नधा्निण िदा्न आव््क सटेवाको रूपमा परिभावरत 

ि्न्न सककनछ। 

ऐस्छक हेरचाह तथा सेिाहरू – ऐश्छक हटेिचाह गचककतसा 
हटेिचाह वा सटेवाहरू हु्न ्जसिाई न्नधा्नरित ि्न्न सककनछ। 

तपाईंको हटेिचाह अनत आव््क ्नभए वा आपतकालि्न 

्नभए, तपाईंिटे सटेवाको सम्मा बििको कटे हह अशंको 
भुकता्न ि्ननैपछ्न। तपाईं वकैशलपक हटेिचाह ि्नने ्ोज्नामा 
हु्नुभए, तपाईंिटे आफ्नो गचककतसकी् अपोइन्मटेन्हरू 

न्नधा्निण ि्नु्न अनि हामीिाई फो्न ि्नु्नहोस।् हामी तपाईंसँि 

भुकता्नीको ववकलपहरू समीषिा ि्ननेछौं।


