ૂ
ે
કોઈ સરપ્રાઈઝ બિબ િંગ નહીં - દદીની સચનાની
નક /ટક્સ્ટની
આવશ્યકતા
ુ
ે ે બબબલિંગથી સરબિત
તમે આ માટે બલન્સ
છો:
કટોકટીની સેવાઓ
ુ
જો તમે કટોકટીની તિીિી સ્્િતતમાાં હોવ અને તમે નેટવકની
ક િહારના પ્રદાતા અિવા સતવધા
પાસેિી કટોકટીની સેવાઓ
મેળવો છો, તો પ્રદાતા અિવા સુતવધા તમને વધ ુ બિ

આપી શકે છે જે તમારી યોજના નેટવકક ખચક-શેરરિંગ રકમમાાં છે (જેમ કે
આપી શકાત ુ ાં નિી.

સહચુકવણી અને સહવીમો), આ કટોકટીની સેવાઓ માટે તમને િે ેન્સ બિ

આમાાં એવી સેવાઓનો સમાવેશ િાય છે જે તમે સ્્િર સ્્િતતમાાં હોવ તે પછી તમે મેળવી શકો છો તસવાય કે તમે
ે
ાઇઝેશન સેવાઓ માટે સત
સાંમતત ન આપો અને આ પો્ટ-્ટબિ
ાં ુ ન બિ
ઇન-નેટવકક હોસ્્પટ

અિવા એમ્બ્ય ુ ેટરી સર્જિક

જ્યારે તમે ઇન-નેટવકક હોસ્્પટ

ેબખત

ુ
ન આપવા માટે તમારી સરક્ષા
છોડી દો છો.

ુ સેવાઓ
સેન્ટરની અમક

અિવા એમ્બ્ય ુ ટરી
ે
સર્જિક

ુ પ્રદાતાઓ
સેન્ટરમાિી
ાં સેવાઓ મેળવો છો, ત્યારે અમક

નેટવકક ની િહારના હોઈ શકે છે . આ રક્સાઓમા,ાં તે પ્રદાતાઓ તમને વધુ બિ

આપી શકે છે તે તમારી યોજનાની ઇન-

નેટવકક ખચક-શેરરિંગ રકમ છે .
આ ઇમરજન્સી મેરડતસન, એને્િેતસયા, પેિો ોજી, રે રડયો ોજી,

ેિોરે ટરી, તનયોનેટો ોજી, આતસ્ટન્ટ સિન, હોસ્્પટબ ્ટ

અિવા ઇન્ટેસ્ન્સતવ્ટ સેવાઓને

ાગુ પડે છે .

આ પ્રદાતાઓ તમને િે ેન્સ બિ

આપી શકતા નિી અને તમને િે ેન્સ બિ

ન

ે માટે
ેવા માટે તમારી સુરક્ષા છોડી દવા

કહી શકતા નિી. જો તમે આ ઇન-નેટવકક સુતવધાઓમા ાં અન્ય સેવાઓ મેળવો છો, તો નેટવકની
ક િહાર પ્રદાતાઓ તમને
િે ેન્સ બિ

આપી શકશે નહીં, તસવાય કે તમે

ુ
ેબખત સમતત
ાં
આપો છો અને તમારી સરક્ષા
છોડી દો છો.

ુ
ે ેન્સ બબબલિંગની તમારી સરિા
ે
ે છોડવાની જરૂર નથી. તમારે નેટવર્ની
તમારે બલ
ક્યારય
ક બહારની ર્ાળજી લવાની
પણ જરૂર
ુ
ે
નથી. તમે તમારી યોજના નટવર્ક
માાં પ્રદાતા અથવા સવવધા
પસદ
ાં ર્રી શર્ો છો.
ૂ ન હોય, ત્યારે તમારી પાસે નીચે મુજિની સરક્ષા
ુ
જ્યારે િે ેન્સ બિબ િંગની માંજરી
પણ છે :
ુ
ૂ
• તમે માત્ર તમારા ખચકના રહ્સાની ચકવણી
કરવા માટે જ જવાિદાર છો (જેમ કે સહ-ચકવણી,
સહવીમો અને કપાતપાત્રો
ૂ
જે તમે પ્રદાતા અિવા સુતવધા ઇન-નેટવકમા
ક ાં હોય તો તમે તે ચકવશો).
તમારી ્વા્્ય યોજના નેટવકક િહારના પ્રદાતાઓ
ૂ
અને સુતવધાઓને સીધી ચકવણી
કરશે.
• તમારા ્વા્્ય યોજનામાાં સામાન્ય રીત:ે
ૂ ક અતધકૃતતા) મેળવવાની જરૂર વગર કટોકટીની સેવાઓને આવરી
o તમારે સેવાઓ માટે અગાઉિી મજ
ાં ૂરી (પવ

ે છે .

o નેટવકક િહારના પ્રદાતાઓ દ્વારા આપવામાાં આવે

કટોકટીની સેવાઓને આવરી

ે છે .

ુ
ૂ
o તમે ઇન-નેટવકક પ્રદાતા અિવા સુતવધાને શુ ાં ચકવશો
તેના આધારે તમે પ્રદાતા અિવા સતવધા
(રકિંમત-શેરરિંગ)
પર શુ ાં ેણ ુ ાં ધરાવો છો અને તે રકમ તમારા

ાભોના ્પષ્ટીકરણમાાં દશાકવો.

ૂ ે
o કટોકટીની સેવાઓ અિવા નેટવકક ની િહારની સેવાઓ માટે તમે ચકવ
અને બખ્સામાાંિી આપે
જો તમને

કોઈપણ રકમને તમારી કપાતપાત્ર

મયાદામાાં
ક
ગણો.

ાગે કે તમને ખોટી રીતે બિ

આપવામાાં આવયુ ાં છે , તો તમે 800-985-3059 પર સપક
ાં ક કરી શકો છો. સઘીય
ાં
કાયદા

હેઠળ તમારા અતધકારો તવશે વધ ુ મારહતી માટે cms.gov/nosurprises ની મુ ાકાત

ો.

