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I.

नीति
यस बिरवमीको बिलिङ र सङ्किन नीतत UPMC को िक्ष्यसँग समनुरूप र संघीय र्हनीय स्यवहवर
ऐन (Federal Affordable Care Act) अनुसवर छ। आकस्स्मक र्व धिककत्सकीय रूपमव आर्श्यक
स्यवहवर प्रवप्त गरे कव सिै बिरवमीहरूिवई संघीय बिरवमी सुरिव र र्हनीय स्यवहवर ऐन र यसकव

कवयवान्र्यनकव तनयमहरूसँग अनुकूि तन:शुल्क र्व कम गररएको मूल्य स्यवहवरको िवधग आर्ेदन

गना अर्सर उपिब्ि गरवइनेछ। UPMC िे आफ्नव सेर्वहरू उपिब्ि गरवउँ दव जवतत, र्र्ा, उत्पस्त्त
रवष्ट्र, नवगररकतव, र्वसस्थवन, िमा, सम्प्प्रदवय, लिङ्ग, िैंधगक प्रवथलमकतव, उमेर र्व अिमतव को
आिवरमव भेदभवर् गनेछैन।
सम्प्िस्न्ित वर्त्तीय सहवयतव नीतत सहहतको यस नीततिे बिरवमी खवतवहरूको सङ्किनको
वर्षयमव UPMC कव कवयावर्धिहरू स्थवपनव गछा । यस नीततको उदे श्य भनेको आफ्नव खवतवहरू
भक्
ु तवन गना असमथा र्व अतनच्छुक हरे क बिरवमीहरूको आर्श्यकतवहरू सहहत वर्स्त्तय
प्रिन्िनको समझदवरीकव सवथ सन्ति
ु न गनुा हो।

UPMC िे यसकव संसविनहरूिवई स्जम्प्मेर्वरीपूर्ा तररकविे व्यर्स्स्थत गना र आर्श्यकतव परे को
िेिव अधिकतम संख्यवमव रहे कव व्यस्क्तहरूिवई उपयुक्त स्तरको सहवयतव उपिब्ि गरवउनकव

िवधग बिरवमीहरूिे आफ्नो िीमवको आर्श्यकतवहरूको आिवरमव र्व आफ्नो व्यस्क्तगत भक्
ु तवन
िमतवको आिवरमव अिीमवकृत/िीमव पूरव नभएकव बिरवमीहरूिे उनीहरूको स्यवहवर शुल्कमव
योगदवन पुरय
् वउने अपेिव रवखखएको छ।

यस नीतत अन्तगात सन्दलभात गररएकव नीततहरूकव लिङ्कहरू सेक्सन VIII मव फेिव पवना
सककनेछ।
II.

उद्देश्र्
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बिरवमीको बिलिङ र सङ्किन नीततिे बिरवमीको बिलिङ र सेर्वहरूको भुक्तवनी सङ्किनको िवधग
सवमवन्य मवगातनदे शनहरू उपिब्ि गरवउँ छ। यो उद्देश्य सिै उपयक्
ु त स्रोतहरूिवट खवतवहरूको

उधित सङ्किन तनस्श्ित गना र व्यस्क्तिे सहवयतव िवहदव सिैभन्दव तछटो सम्प्भवव्य बिन्दम
ु व

पहहिवन गना र/र्व मेडिकि सहवयतव र्व तन:शल्
ु क स्यवहवर, छुट गररएको स्यवहवर र्व खरवि ऋर्कव
िवधग योग्य हुन सक्ने खवतवको तनस्श्ित गनाको िवधग हो। यस नीतत फेयर िेब्ट किेक्सन

प्रवस्क्टसेज एक्ट सहहतकव उपयक्
ु त रवज्य र संघीय आर्श्यकतवहरूसँग UPMC अनर्
ु स्ृ त्त प्रवप्त
गना अभीष्ट्ट गररएको हो।

III.

कार्यक्षेत्र
यो नीतत संयक्
ु त रवज्यमव रहे कव ति नवम उस्ल्िखखत UPMC अस्पतविहरूमव िवगू हुन्छ ।
[िवगू हुने सिैमव धिन्ह िगवउनुहोस ्]
☒ UPMC धिल्रेन्स हस्स्पटि वपट्सिगा ☐ UPMC वपनवकि हस्स्पटल्स
☒ UPMC म्प्यवगी-र्ुमन्स हस्स्पटि
☒ UPMC Altoona
☒ UPMC िेिफोिा

☐ UPMC वपनवकि कवलिास्िे
☐ UPMC Pinnacle Memorial
☐ UPMC वपनवकि लिहटट्ज

☒ UPMC िौटौक्र्व

☐ UPMC वपनवकि हनोर्र

☒ UPMC इस्ट

☒ UPMC सुस्कर्ेनव मुन्सी

☒ UPMC हवमोट

☒ UPMC सुस्कर्ेनव सोल्जसा एण्ि सेिसा

☒ UPMC होरवइजन

☒ वर्लियमस्पोटा ररजनि मेडिकि सेन्टर

☒ UPMC जेम्प्सन
☒ UPMC केन
☒ UPMC म्प्यवककस्पोटा

☒ डिभवइन प्रोलभिेन्स क्यवम्प्पस
☒ सनिरी कम्प्यूतनटी हस्स्पटि

☒ UPMC मसी
☒ UPMC नथार्ेस्ट

☒ िक हे भन हस्स्पटि
☐ UPMC कोि

☒ UPMC सोमरसेट

☒ UPMC पवसर्ेन्ट
☒ UPMC वप्रस्िवइटे ररयन सेिीसवइि
☒ वप्रस्िवइटे ररयन क्यवम्प्पस
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☒ सेिीसवइि क्यवम्प्पस
☒ UPMC र्ेस्टना सवइकवइहरक हस्स्पटि
☒ UPMC सेन्ट मवगारेट
IV.

खािा ररजोल्र्ूसन
A.

यस UPMC वर्त्तीय सहवयतव नीततिे िीमव नगररएकव, िीमव गदै गरे कव, सरकवरी
स्र्वस््य स्यवहवर सवु र्िव कवयाक्रमहरूको िवधग अयोग्य र उनीहरूको स्यवहवरको पूर्ा खिा

भक्
ु तवन गना कहिनवई हुने योग्य बिरवमीहरूिवई सहवयतव उपिब्ि गरवइन्छ। यो UPMC

नीतत यी सेर्वहरूको भक्
ु तवन गने िमतव भएकव बिरवमीहरूिवट ततनीहरूको िवँकी रकमको
सङ्किन अनस
ु रर् गनाको िवधग हो। UPMC बिलिङ तथव सङ्किन नीतत िीमव

स्स्थततको र्वस्तव नगरर सिै बिरवमीहरूिवई िगवतवर रूपमव िवगू गरवइनेछ। सङ्किन

कवयावर्धिहरूिे उपयुक्त कवनूनहरू र UPMC कव िक्ष्य र मवन्यतवहरूको पविनव गनेछन ्।

यस नीततसँग समनुरूप र UPMC वर्स्त्तय सहवयतव प्रकक्रयव, नीतत HS-RE0722, UPMC
िे सम्प्भर् भएसम्प्म तनयुस्क्त र बिलिङ प्रकक्रयवभन्दव पहहिे वर्स्त्तय सहवयतव

आर्श्यकतवहरू र भुक्तवनी अपेिवहरूको वर्षयमव बिरवमीसँग स्पष्ट्टसँग सञ्िवर गनेछ।
B.

बिरवमीिे सेर्वहरू प्रवप्त गनुा अतघ आपत्कविीन धिककत्सव अर्स्थवहरूको िवधग भुक्तवनी
आर्श्यकतव र्व आपत्कविीन धिककत्सव स्यवहवरको प्रिन्िसँग हस्तिेप गना सक्ने

संकिन कक्रयवकिवपहरूिवई उपक्रम गनेिवई UPMC नीततिे तनषेि गरे को छ। (UPMC
नीतत HS-LE0007, आपत्कविीन मेडिकि उपिवर र सकक्रय श्रम ऐन (EMTALA) मव
लसफवररस गनह
ुा ोस ्।
C.

UPMC को आिवर संहहतविे UPMC र यसकव सम्प्िद्धहरूिे तनयुस्क्त गरे कव र्व

तयनीहरूसँग सम्प्िस्न्ित कमािवरीहरूको कवयाहरूको तनयमन गछा । UPMC को िक्ष्य,
दृस्ष्ट्ट, मूल्यहरू र नीततहरूको आिवरमव रहे कव आिवर संहहतवको लिखखत मवगादशानहरूिे

UPMC को तफािवट कुनै पतन सेर्व उपिब्ि गरवउँ दव व्यस्क्तहरूिे कसरी व्यर्हवर गनप
ुा छा
भन्ने कुरवको ढवँिव प्रस्तुत गछा ।
D.

बिरवमीिवट प्रवप्त गररएकव सिै वर्त्तीय जवनकवरी गोपनीय रवखखनेछ। UPMC कव
नीततहरू HS-HR0736 मव लसफवररस गनह
ुा ोस ्, वर्श्र्सनीय जवनकवरी र HS-AD0811,

उपिवरको िवधग सम्प्झौतव र उपिवर/भुक्तवनी/स्र्वस््य स्यवहवर सञ्िविनकव िवधग प्रयोग
र प्रकवशन।
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V.

बबललङ र सङ्कलन अभ्र्ासहरू
A.

बबरामीको वित्िीर् जजम्मेिारी स्थापना गर्दै
1. UPMC िे बिरवमीहरूिवई ततनीहरूको बििहरू तनश्िय गना सहवयतव गना तेस्रो पि
दवतवको पहहिवन गना उधित प्रयवस गनेछ। UPMC िे तनम्प्न कदमहरू पतन लिनेछ:
a. बिरवमीिे िवँकी बििहरूको िवहनव रवख्छ भनी पुस्ष्ट्ट गनह
ुा ोस ्।

b. तेस्रो-पि दवतवहरूिवट अनुमतत हदइएको रकम सङ्किन गना।

c. िवँकी िीमव दविी भुक्तवनी समस्यवहरूको समविवन प्रतत बिरवमीहरूसँग सहकवया
गनह
ुा ोस ्।

d. UPMC द्र्वरव प्रस्तवर् गररएको वर्त्तीय सहयोगको िवधग तनर्ेदन गनामव उधित
सहयोगको सवथ बिरवमीहरूिवई जवनकवरी गरवउनुहोस ् र उपिब्ि गरवउनुहोस ्।

e. मवधथ उस्ल्िखखत िरर्हरू लिइसके पतछ बिरवमीहरूमव भएकव वर्त्तीय

उत्तरदवतयत्र्को िवधग सेर्वहरूको शुल्कको रकमको िवधग उनीहरूिवई बिि
पिवउनुहोस ्।
B.

बबरामीको जानकारी संकलन गररर्दै
1. तनजी िीमव मवफात र्व सवर्ाजतनक सहयोग कवयाक्रमहरू मवफात दईु मध्य एकको

तनिवारर् गना स्र्वस््य िीमव (प्रथम र द्वर्तीय र्वहकहरू सहहत), िे गवनव र उधित
वर्त्तीय स्रोतहरूसँग सम्प्िस्न्ित यथवथा जवनकवरी UPMC िवई उपिब्ि गरवउनु

बिरवमीको उत्तरदवतयत्र् हुन्छ। बिरवमीिे कुनै पतन िीमव र्वहकहरू िवट फवइदवहरू
लिने अपेिव रवखेको हुन्छ।

2. UPMC को दतवा गने कमािवरीिे उपिब्ि िीमव िेत्रको प्रकवरहरू अनुरूप सुतनश्ितत
र्र्ान सहहत, सेर्वहरू प्रस्तत
ु गनुा पूर्ा र्व उक्त समयमव जनसवंस्ख्यकीय र
वर्स्त्तय/िीमव जवनकवरी प्रवप्त गने छ।

3. बिरवमीहरूिवई जनसवंस्ख्यकीयहरूको शद्ध
ु तव सतु नश्ित गना सर्वरी िवइसेन्स,

मोिवइि फोनहरू सहहत टे लिफोन नम्प्िर, इमेि िे गवनवहरू आहद जस्तव पररियहरू
उपिब्ि गरवउन अनरु ोि गररन सक्छ र मवन्य िीमव कविा प्रस्तत
ु गरी िीमवको िेत्रको
प्रमवर् उपिब्ि गरवउन सोधिने छ।
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4. UPMC िे सेर्वहरू तनिवाररत गदवा र्व बिरवमीिे सेर्वहरू प्रवप्त गदवाको समयमव
बिरवमीिे उपिब्ि गरवएको जवनकरीिवई प्रमवखर्त गना उधित कवयाहरू िनवउने छ।
5. बिरवमी र्व कुरूर्विे जनसवंस्ख्यकीय र िीमव जवनकवरी सहहत आर्श्यक बिि र

संकिन गररएको जवनकवरी उपिब्ि गरवउन असिम भए, UPMC िे व्यस्क्तको
िवधग जवनकवरी प्रवप्त गने प्रयवस गने छ।

6. UPMC िे सेर्वहरू उपिब्ितवको भक्
ु तवनीको िवधग तेस्रो पिकव स्रोत उत्तरदवयी हुन
सक्ने भएतव पतन तनरीिर् गना उधित र कहिन कवयाहरू िनवउने छ।

7.

UPMC कव उधित र मेहनती कवयाहरूिे स्र्वस््य स्यवहर दविी बििको भुक्तवनमव

नततजव तनकवल्छ, भुक्तवनी िवँकी खवतवमव िवगू हुनेछ।

8. UPMC िे सेर्वहरूको िवधग भक्
ु तवनी लिन सहयोग गना िहहरी ऐजेन्सीहरूको प्रयोग
गने अधिकवरको संरिर् गछा ।

9. पहहिवनमव केही बिरवमीिे उनीहरूको वर्त्तीय िवसोहरू लसिैँ उनीहरूकव धिककत्सक,
नसा र्व अन्य उपिवर प्रदवयकहरू िवई भन्छन ्, UPMC को वर्त्तीय सहयोग

कवयाक्रमको अस्स्तत्र् र बिरवमीिे यसको थप जवनकवरी कसरी प्रवप्त गछा न ् भन्ने
िवरे मव कमािवरी भनवा, बिलिङ र प्रत्यि बिरवमीको उपिवरको िवधग UPMC कव

तवलिम प्रवप्त कमािवरी उत्तरदवयी हुन्छन ्। UPMC िे भनवा/िेकइन प्यवकेटको
हहस्सवको रूपमव सिै बिरवमीहरूिवई लभत्रको बिरवमी, समवन हदन शल्यकक्रयव र
आपत्कविीन सेर्वहरूकव िवधग सरि भवषव सवरवंश पतन वर्तरर् गनेछ।
C.

बबरामीका उत्िरर्दातर्त्िहरू
1. बिरवमीमव उधित धिककत्सकहरूको लसफवररस(हरू) र्व अन्य अधिकवरहरू प्रवप्त गने
उत्तरदवतयत्र् हुन्छ र िीमव प्रदवयकिवट अधिकवर प्रवप्त गना िवँकी दविीहरूकव

पररर्वमको िवधग उत्तरदवयी पतन हुन सक्छन ्। (UPMC को नीतत HS-RE0706 मव
लसफवररस गनह
ुा ोस ्, तनहदा ष्ट्ट/अधिकवर)

2. व्यस्क्तिवई उसको/उनको हविको स्र्वस््य िीमव कम्प्पनी (सम्प्भर् भए) र्व
पवररर्वररक आय र्व िीमव स्स्थततमव कुनै पतन पररर्तानहरूको सवर्ाजतनक स्र्वस््य
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िीमव कवयाक्रममव बिरवमीको योग्यतवको स्स्थतत तनिवारर् गने ऐेजेन्सीको जवनकवरी
गरवउन आर्श्यक हुन्छ।
3. िीमव र्वहक र्व अन्य उत्तरदवयी पििवट फवइदवहरूको अस्र्ीकवरको िर्मव,
बिरवमीिे अतनर्वयाको रूपमव कुनै पतन अवपिमव UPMC को सहयोग गने अपेिव
गरे को हुन्छ।

4. बिरवमीहरूिवई UPMC द्र्वरव उपिब्ि गरवइएकव सेर्वहरूको शल्
ु क असि
ु हुने र्व
सक्ने कुनै पतन अलभयोग र्व िीमव दविीको कुनै पतन सवर्ाजतनक स्र्वस््य िीमव
कवयाक्रमको सधू ित गना आर्श्यक हुन्छ।

5. UPMC िे बिरवमीहरूको िवँकी रकमहरू समयमव भुक्तवन गरी उनीहरूिवट UPMC
कव नीतत तथव मवगादशानहरू पविनव गने अपेिव गरे को हुन्छ।

D.

बबरामी बबललङ जानकारी / प्रक्रिर्ा
1. UPMC शुल्कहरूको समय अनुरूप संकिन उपिब्ि गरवउन र UPMC को वर्त्तीय

िमतव ममात गनाको िवधग बिरवमीिवई सेर्वहरू उपिब्ि गरवउनको िवधग शुल्कहरूको
द्रत
ु प्रकक्रयव र एकीकरर्को िवधग स्जम्प्मेर्वरी रहन्छ।

2. UPMC िे एकदम िेरै सेर्वहरूको िवधग िीमव र्वहक (भक्
ु तवन कतवा) को घोवषत गछा ।

सहवयक भुक्तवनहरू र अन्य बिरवमी उत्तरदवतयत्र्को रकमहरू सेर्वको समयमव िवँकी
हुन्छन ्। व्यस्क्त िीमव द्र्वरव असुि नगररएको सेर्वहरूको कुनै पतन शुल्कहरूको
भुक्तवनीको िवधग उत्तरदवयी हुन्छन ्।

3. § IV.B, मव प्रदवन गरे िवहे क भुक्तवनी अधिम र्व सेर्वको समयमव आर्श्यक हुन

सक्छ, वर्शेष रूपमव असुिनभएको सेर्वहरू, सह-भुक्तवनहरू र अन्य कटौतीहरू र्व
UPMC नीतत HS-RE0723 मव व्यवख्यव गररएको अनुरूप कस्मेहटक प्रकक्रयवहरू

जस्तव ियन गररएकव सेर्वहरू, र्ैकस्ल्पक रूपमव सूिीिद्ध गररएकव सेर्वहरूको िवधग
वर्त्तीय शद्ध
ु तव। अधितनयन्त्रर् गने तनयमवर्िीहरूद्र्वरव सञ्जवि-लभत्रको योजनव

सरु क्षित गना अनम
ु तत हदइएको छै न र्व सञ्जवि-लभत्रको योजनवमव रूपवन्तरर् गनवािे

UPMC को तनिवारर् अनस
ु वर बिरवमी मवधथ िढी आधथाक भवर िवग्ने भएमव UPMC िे
सञ्जवि-िवहहरको िीमव कभरे ज भएको बिरवमीहरूिवई पर्
ू ा भक्
ु तवनी आर्श्यकतव
दवयर गना सक्छ।
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4. बिरवमी बिलिङ कथनहरू
a. UPMC िे धिककत्सव स्यवहवर र धिककत्सव सहवयतव (CMS) र िीमव उद्योग
तनयमहरूको िवधग केन्द्रहरूकव नीततहरूको आिवरमव बिरवमीिवई बिि पिवउँ छ।
िीमव र्वहकहरूकव UPMC सँग िीमव कम्प्पनीको करवरको आिवरमव वर्लभन्न
आर्श्यकतवहरू हुन सक्छन ्। बिलिङ यस करवरको सताहरूसँग समरूपतव हुने छ।

b. बिरवमीहरूिे UPMC मव अस्पतवि सेर्वहरू, धिककत्सव सेर्वहरू र्व िवहहरी सेर्व
जस्तै एम्प्िि
ु ेन्स जस्तव सेर्वहरू प्रस्तत
ु को िवधग लभन्न बििहरू प्रवप्त गना
सक्छन ्।

c. अस्पतविको बिििे कोिव दर, औषधि, मेडिकि आपूतताहरू र अस्पतविमव

आिवररत स्क्ितनक द्र्वरव उपिब्ि गरवइएकव सेर्वहरू सहहत वर्वर्ि कुरवहरूको
प्रततबिम्प्ि गछा । अस्पतवि बिििवई कहहिेकवहीीँ सुवर्िव बििको रूपमव पतन
उल्िेख गररन्छ, जसिे सुवर्िव सञ्िविन गने शुल्कको र अन्य शीषाक
शुल्कहरूको असुिी गछा ।

d. धिककत्सवको बिि पेशर्
े र सेर्वहरू र्व धिककत्सकद्र्वरव प्रकक्रयव प्रस्तुत गनाको
िवधग हो।

5. िवहक सेर्व वर्भवग बिरवमी बिलिङको िवरे मव जवनकवरी उपिब्ि गरवउने र्व प्रश्न
उत्तरको िवधग उपिब्ि छ। सम्प्पका जवनकवरी बिरवमी कथनहरूमव उपिब्ि
गरवइएको छ र्व UPMC को र्ेिसवइटमव पतन सूधित छ र वर्लभन्न बिरवमी जवनकवरी
स्रोतहरूमव प्रकवलशत छ।

6. गम्प्भीर उजुरीयोग्य िर्हरू (SRE) िवट प्रवप्त गररएको पररर्वमिवई UPMC िे

तनिवारर् गना वर्लशष्ट्ट सेर्वहरू र्व पुन: प्रर्ेशको िवधग गैर बिलिङको आिवरमव योग्य
आर्श्यकतवहरूको पविनव गने छ। सम्प्िस्न्ित सेर्वहरूको िवधग बिलिङिवट UPMC

मव नआउने र्व UPMC मव प्रततिन्ि नहुने गम्प्भीर उजुरीयोग्य िर्हरू (SRE)। योग्य
संघीय र रवज्य नीतत, सरु िव र ID िोरी कवनूनहरूको आिवरमव सिै बिरवमी
सम्प्िस्न्ित UPMC को अततररक्त ममातहरूको जवनकवरी।
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7. UPMC को बिलिङ कथनहरू, भुक्तवन योजनव कथनहरू र अस्पष्ट्ट धिठ्ठीहरूिे

वर्त्तीय सहयोगको उपिब्ितवको िवरे मव बिरवमीहरूिवई जवनकवरी गरी वर्लशष्ट्ट
लिखखत सि
ू नव समवर्ेश गछा जसमव तनम्प्न कुरवहरू समवर्ेश हुन्छ:
1)

E.

वर्त्तीय सहयोगको सूिनव,

2)

वर्स्त्तय सहयोगको िवधग कसरी तनर्ेदन गने भनी,

3)

समस्यसँग सम्प्िस्न्ित जवनकवरी कसरी प्रवप्त गने भनी

4)

UPMC को फोन नम्प्िर र र्ेिसवइट िे गवनव

5)

अनुर्वद सेर्वहरूसँग सम्प्िस्न्ित जवनकवरी

बबरामीको रकमहरूको समािान
एकपटक बिरवमीको वर्त्तीय उत्तरदवतयत्र् स्थवपनव भएपतछ, UPMC िे बिरवमीको
रकमहरू सम्प्िोिन गना उपिब्ि वर्कल्पहरूमव जवनकवरी सहहत बिरवमी उपिब्ि गरवउने
छ।

F.

वििादर्दि बबलहरू
बिरवमीहरूिे गना सक्ने प्रश्न र्व वर्र्वहदत बििहरू द्र्वरव प्रकक्रयवको जवनकवरी उनीहरूिवई
गरवइने छ। UPMC द्र्वरव पिवइने सिै बिरवमी बिि तथव संकिन सूिनवहरूमव सूिीिद्ध
गरी द्र्न्दहरू तनदे लशत गररने कवयवाियको नवम, यसको िे गवनव र टोि फ्री नम्प्िर।

UPMC िे द्र्न्द्र् प्रवप्त भए पश्िवत ् 5 व्यर्सवय हदन लभत्र बिरवमीहरूद्र्वरव आएकव

सोिपुछहरूको िेखनमव र्व फोनद्र्वरव प्रततकक्रयव गने छ। द्र्न्दको िवधग अततररक्त
अन्र्ेषर् आर्श्यक हुनुपछा , सिै संकिन कवयाहरू यस वर्षयमव अस्न्तम तनर्ाय
अनुर्वदन नहुँदव सम्प्म स्थधगत हुनेछन ्।
G.

गैर-भुक्िनीको क्षणमा ललइने कार्यहरू
1. िवँकी खवतवहरू- बिरवमी कथनमव सूधित गररएको िवँकी लमतत सम्प्म पतन भुक्तवनी

नगररएको खण्िमव बिरवमीको खवतव िवँकी खवतवको रूपमव हुन सक्नेछ। दईु बिलिङ

िक्र भन्दव िढी सम्प्म पतन भक्
ु तवन भएको छै न भने र्व ककस्तवमव भक्
ु तवनी भएको छ
भने, उक्त खवतव िवँकी खवतवको रूपमव हुन सक्नेछ।
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2. सञ्िवर
a. अपरविी खवतवहरू भएकव बिरवमहरूिवई िवह्य संकिन एजेन्सीहरूमव सन्दभा
रोक्नको िवधग भुक्तवनी योजनवहरूसँग प्रततिद्ध हुन प्रोत्सवहहत गना सञ्िवर

गनाको िवधग िरर्हरू लिइनेछन ्। UPMC िे वर्त्तीय सहवयतव र भुक्तवनी
वर्कल्पहरूमव बिरवमीहरूिवई िवँकी रहे को रकम िवरे सूधित गरी जवनकवरी
उपिब्ि गरवउने छ।

b. UPMC िे असधू ित खवतवहरू सवथ बिरवमीहरू िवट भक्
ु तवनी संकिन गनाको
िवधग तनम्प्न तररकवहरू प्रयोग गना सक्छ: भक्
ु तवनी अनरु ोि गने कथन तथव
धिठ्ठीहरू; फोन किहरू; रे किा गररएकव संदेशहरू; र लिखखत सि
ू नवहरू।

c. कुनैपतन आम्प्दवनी िक्र प्रकक्रयवको अर्धिमव, बिरवमीहरूिे वर्त्तीय सहवयतव

अनुरोि गरे अनुरूप तनिवारर् िन्छ भने, सिै संकिन कवयाहरू तनिस्म्प्ित हुने

छन ्। UPMC को वर्त्तीय सहवयतवको िवधग बिरवमीहरूिे आर्ेदन गछा न ् भने,
सिै संकिन कवयाहरू तनर्ेदन सुवर्िवररत हुँदव तनिस्म्प्ित हुनेछन ् र बिरवमी
योग्यतव तनिवारर्को िवरे मव सूधित हुन्छन ्।
H.

भुक्िान र्ोजनाहरू
1. UPMC िे शून्य प्रततशत, छोटो मवलसक भुक्तवन योजनवको प्रयोग गरी उनीहरूको
खवतव(हरू) िक्
ु तव गने योग्यतव भएकव बिरवमीहरूिवई उपिब्ि गरवउँ छ। भुक्तवनी
योजनव वर्कल्प अनुसवर, बिरवमीहरूिे आफ्नव खवतवहरू िक्
ु तव गना छत्तीस

महहनवसम्प्म लिन सक्छ, यो िम्प्िवइ ब्यविेन्स र भुक्तवनी योजनव मवगादशानको
आिवरमव तनिवारर् गररन्छ र प्रत्येक महहनव कथन प्रवप्त गछा जसमव मवलसक

भक्
ु तवनी रकम र भक्
ु तवनी गना िवँकीको रकम दे खवउँ छ। UPMC सँग अनिवइन
पोटा ि छ जन
ु बिरवमीहरूिे भक्
ु तवनी योजनवहरू सेट अप र व्यर्स्थवपन गना
उनीहरूको MyUPMC खवतव मवफात पहुँि गना सक्छन ्।

2. बिरवमीको खवतवमव भुक्तवनी र्व ककस्तव योजनव तनमवार् गररएको छ भने, ककस्तव

योजनवको सता तथव अर्स्थवहरूको र्र्ान बिरवमीिवई पत्रद्र्वरव, वर्द्युतीय रूपमव र्व
रे किा गररएको िवइनिवट मौखखक रूपमव उपिब्ि गरवइनेछ। सता तथव तनयमहरूमव
अथा गररएको जम्प्मव रकम, भुक्तवनीहरूको समयतवलिकव, समवस्प्त लमतत र जम्प्मव
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भुक्तवनीहरू जसिे समयमव नै बिरवमीद्र्वरव पूर्ा रूपमव सम्प्झौतव िक्
ु तव गदवा कतत
भक्
ु तवनी गररएको धथयो भनी स्पष्ट्ट ििर सङ्ख्यव हदन्छ समवर्ेश गछा ।

3. बिरवमीिे कवरर् र्व बिनव कवरर्, मौखखक र्व लिखखत सञ्िवरको मवध्यमद्र्वरव
भक्
ु तवनी योजनव सहमततिवई रद्द गना सक्छ।
VI.

संकलन लसद्धान्िहरू
A.

खराब ऋण समािान
प्रवरस्म्प्भक बिि जवरी गने 3 हदन लभत्र र पहहिे आधथाक सहयोगको िवधग बिरवमी योग्य छ
कक छै न भतन तनिवारर् गनाको िवधग तवककाक प्रयवसहरू नगरीकन कुनै पतन खवतव खरवि
ऋर् संकिन कक्रयवको वर्षय िन्नेछैन। यहद बिरवमीिे आफूिे मेडिकेि, र्व अन्य

सवर्ाजतनक रूपमव प्रवयोस्जत स्र्वस््य स्यवहवर कवयाक्रम िमोस्जम स्र्वस््य स्यवहवर
आर्रर्को िवधग तनर्ेदन गरे को छ भतन दे खवउने कवगजवत प्रदवन गरे को छ भने UPMC
िे बिरवमीको वर्रुद्ध संकिन कक्रयवहरू आरम्प्भ गनेछैन।
B.

संकलन
1. तनम्प्न कोटीहरूमव खवतवहरूसँग बिरवमीहरूिवट भुक्तवनीहरू पछ्यवउने क्रममव UPMC
द्र्वरव संकिन कक्रयवहरू तनयुस्क्त गना सककन्छ:

a. अपरवधि खवतवहरूिवई यस नीततको िवरव V, G, 1 मव पररभववषत गररएकव छन ्।
b. आधथाक सहयोगको िवधग योग्य खवतवहरू।

c. आधथाक सहयोग िमोस्जम छूटहरू प्रदवन गररएकव खवतवहरू तर बिरवमीिे िवँकी
रकम भुक्तवनी गने असि वर्श्र्वसमव उप्रवन्त सहकवया नगरररहे को।

d. बिरवमीहरूसँग उनीहरूको खिव रकमिवई समविवन गनाको िवधग कुनै पतन
प्रिन्िहरू नगररएको।

e. बिरवमीहरूिे र्वस्तवर्क सम्प्पका जवनकवरी उपिब्ि नगरवएकव खवतवहरूिवई
असहकवया गरे को मवतनन्छन ् र जसकवरर् 3 बिलिङ वर्र्रर् िक्र समय दवयरविवट
हटवइन्छ।

2. सङ्किन तनकवयहरू
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a. संकिन एजेन्सीहरूिवई बिरवमीकव रकमहरूिवई संकिन गनामव UPMC द्र्वरव
प्रयोग गना सककन्छ। सवमवन्य रूपमव, आन्तररक संकिन प्रभवर्हरू तनिःशेष
नगरे सम्प्म खवतवहरूिवई पर्
ू ा सेर्व संकिन एजेन्सीमव रवखखनेछैनन ्।

b. िवह्य पिहरूिे or UPMC िवई प्रस्तत
ु गदवा र्व त्यसको पिमव कवम गदवा
UPMC को पविनव गना आर्श्यक छ।

c. प्रमवखर्त UPMC बिरवमी बिलिङ र संकिन नीततको एक प्रततलिवपिवई नीततसँग
सहमतत तनश्िय गनाको िवधग UPMC खवतवहरूमव भएकव बिरवमीहरूिवट संकिन
गनामव कवयारत सिै संकिन एजेन्सी(हरू) िवई हदइनेछ।
3. संकलन क्रिर्ाहरू
a. तनम्प्न संकिन कक्रयवहरूिवई UPMC द्र्वरव पछ्यवउन सककन्छ:
1) बिरवमीको व्यस्क्तगत आधथाक दवतयत्र्हरूको िवधग स्जम्प्मेर्वर पििवई एक
प्रवरस्म्प्भक बिि पिवइनेछ।
2) िवह्य संकिन एजेन्सीिवई खवतव सन्दभा गनुा अतघ UPMC िे अनुर्ती
बिरवमी बिलिङ जवरी गनेछ। बिरवमी बिलिङ कथनहरूिवई व्यस्क्तिवई

UPMC आधथाक सहयोगको उपिब्ि र कवयाक्रममव कसरी तनर्ेदन हदने भन्ने
वर्षयमव जवनकवरी गरवउनेछ।

3) बिरवमीिवई टे लिफोन र आधथाक दवतयत्र्को िवधग स्जम्प्मेर्वर पििवई सम्प्पका
गने एक असि र तवककाक प्रयवस समवर्ेश गने अन्य कुनै पतन सि
ू नव
वर्धिद्र्वरव सम्प्पका गना सककन्छ।

4) दवतयत्र्को िवधग स्जम्प्मेर्वरिवई फेिव पवना र्व हुिवक कवयवाियिवट “गित
िे गवनव” र्व “वर्तरर् गना असिम” भतन कफतवा गररएको बिरवमीको

बिलिङहरूमव सही िे गवनव तनिवारर् गनाको िवधग UPMC िे र्ैकस्ल्पक
वर्धिहरूको प्रयोग गनेछ। र्ैकस्ल्पक वर्धिहरूमव स्स्कप रे लसङ, इन्टरनेटको
प्रयोग, हुिवक कवयवािय रे किाहरू र्व बिरवमीको उत्तरदवयीको तनर्वस र्व

सम्प्पका पत्तव िगवउने अन्य कुनै पतन आधथाक उपिब्ि वर्धिहरू समवर्ेश हुन
सक्छन ्।

5) स्र्ीकवर जनक भुक्तवनी प्रवप्त नहुँदव र्व उधित भुक्तवनी योजनव स्थववपत

नभएको िेिव खवतविवई िवह्य संकिन एजेन्सीिवई सन्दभा गररनेछ भतन
तोक्ने एक “अस्न्तम सूिनव” बिरवमीिे प्रवप्त गनेछ।
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6) बिरवमीहरूिवई भुक्तवनी योजनव स्थवपनव गने अधिकवर र धिककत्सव

सहयोगको िवधग तनर्ेदन गने वर्कल्प, UMPC आधथाक सहयोग र UPMPC
को बिरवमीको सि
ू नव र अधिकवर र उत्तरदवतयत्र्हरूको बिि िवरे जवनकवरी
गरवइनेछ।

7) अलभयोगहरू, तनर्वस र्व सम्प्पस्त्तमव अधिकवर, धगरफ्तवरीहरू, शरीर
संिग्नतवहरू, क्रेडिट एजेन्सीहरूिवई प्रततर्ेदन गने र्व अन्य समवन संकिन
प्रकक्रयवहरूमव UPMC संिग्न हुनेछैन।

8) UPMC िे आर्श्यक परे कव सिै बिरवमीहरूिवई तत्पर र लशष्ट्ट आधथाक
सल्िवह प्रदवन गने र यी बिरवमीहरूिवई UPMC मव उनीहरूकव आधथाक
दवतयत्र्हरू पूर्ा गनाको िवधग संघीय, रवज्य, र्व तनजी एजेन्सीहरूिवट कुनै

पतन उपिब्ि आधथाक सहयोग प्रवप्त गनामव सहयोग गनेछ। आफ्नव खवतवकव
सिै र्व आंलशक भुक्तवनी गना असिम कुनै पतन बिरवमीहरूको िवधग

धिककत्सव सहयोग र्व तन:शुल्क स्यवहवर/अर्ैततनक स्यवहवरको िवधग
वर्कल्पहरू उपिब्ि गरवइनेछ।
4. िेस्रो पक्ष संकलन एजेन्सीहरू
a. बिरवमीको खवतविवई तनरन्तर संकिन प्रयवसहरूको िवधग तेस्रो पि संकिन
एजेन्सीिवई सन्दभा गना सककन्छ।
b. सवमवन्यत:, यहद तेस्रो पि बिलिङ सवइकिद्र्वरव भक्
ु तवनी सन्दभा गररएन भने

र्व यहद भक्
ु तवनी योजनव स्थववपत गररएको छै न भने खवतविवई सन्दभा गररनेछ।

c. संकिन एजेन्सीहरूिे 1.501(r) िवई पविनव गना आर्श्यक छ।
VII.

िन-िापसी
उधित समयमव बिरवमी िन-र्वपसीहरू गररएकव छन ् भतन तनश्िय गनाको िवधग UPMC िे सिै
बिरवमी अधिक भुक्तवनीहरू अनुसन्िवन गनेछ। बिरवमीको िन-र्वपसीहरूको अनुसन्िवन र
प्रकक्रयव, तनयलमत सीमवहरूिवई ननवघ्ने न्यून समय अर्धि लभत्र पूर्ा गररनेछ।

VIII. र्स नीतिलभत्र उजल्लखखि नीतिहरू
HS-RE0722

वर्त्तीय सहवयतव प्रकक्रयव
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HS-RE0723

इिेस्क्टभ तवलिकविद्ध सेर्वहरूको िवधग वर्त्त पूरव गररएको

HS-LE0007

आपत्कविीन धिककत्सव उपिवर र सकक्रय श्रम ऐन (EMTALA)

HS-HD-PR-01 बिरवमीको सि
ू नव र अधिकवर र उत्तरदवतयत्र्हरूको बिि
HS-EC1603

HIPAA को अनुसरर्मव सुरक्षित स्र्वस््य जवनकवरी (PHI) को िवधग गोपनीयतव
ििनहरूको सूिनव

HS-HR0736

गोप्य जवनकवरी

HS-AD0811 उपिवर र उपिवर/भुक्तवनी/स्र्वस््य स्यवहवर सञ्िविनहरूकव िवधग जवनकवरीको
प्रयोग र खि
ु वसवको िवधग सहमतत

00108}HS-RE0706

सन्दभा/प्रमवर्ीकरर्

HS-PT1204

रोकथवमयुक्त गम्प्भीर वर्परीत घटनवहरू

HS-EC1900

आिवर संहहतव

HS-MM0300 सवमिी, र्स्तु र सेर्वहरूको खरीद िवरे मवगादशानहरू

हस्ताक्षरी:

जेफ्री पोर्ट र
उपाध्यक्ष, राजस्व चक्र
िौमलक:
अगस्ट 11, 2014
प्रिाणीकरणहरू:
नीमि सिीक्षा उपसमिमि: जुन 12, 2019
प्रबन्धक किटचारी: प्रबन्धक किटचारी: जुन 28, 2019 (प्रभावकारी जुलाई 1, 2019)
पूवटकालीन: अमप्रल 26, 2019
आयोजक:
सहकारी मनर्दे शक, राजस्व चक्र
* कार्यक्षेत्र नामक खण्डमा उल्लेख गररएका UPMC का व्र्ािसातर्क एकाइहरूका सन्र्दभयमा, र्स नीतिले एउटै विर्र्िस्िुलाई
समेट्ने व्र्जक्िगि व्र्ािसातर्क एकाइका नीतिहरूलाई प्रतिस्थापन गनेछ। व्र्िसार् एकाइ नीतिहरूको क्षेत्रमा सोही विर्र्
िस्िु तनिायरण गरी सबै म्र्ानुअलहरू बाट िातनएको हुनुपछय ।

© 2019 UPMC सर्वाधिकवर सुरक्षित

