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National Jewish Health có trợ giúp tài chính và chăm sóc từ thiện. Bệnh nhân phải đáp ứng các
đòi hỏi trong Hợp Đồng Trợ Giúp Tài Chính (Financial Assistance Policy). Một khi chúng tôi áp
dụng trợ giúp tài chính vào tài khoản của quý vị, quý vị chịu trách nhiệm trả tiền. Số tiền mà quý
vị trả sẽ không quá Số Tiền Thường Được Gửi Hóa Đơn (AGB) cho những bệnh nhân nào có
trả phí dịch vụ của Medicare hoặc bảo hiểm sức khỏe tư nhân cho các dịch vụ y khoa tương tự.
Chúng tôi xác định AGB với phương pháp “nhìn ngược trở lại”. Số tiền AGB được xác định mỗi
năm. Chúng tôi tìm được trọn số tiền mà Medicare và bảo hiểm sức khỏe tư nhân cho phép đối
với các dịch vụ sức khỏe tương tự từ tài khóa trước đó Chúng tôi chia số tiền đó cho tổng số
phí dành cho các đơn đòi đó. Cả số tiền được công ty bảo hiểm hoặc Medicare bồi hoàn và số
tiền (nếu có) mà bản thân bệnh nhân chịu trách nhiệm trả đều được bao gồm. Số tiền này bao
gồm các khoản đồng trả, đồng bảo hiểm hoặc các khoản khấu trừ. Bất cứ ai cũng có thể có
được bản tóm lược Tính Toán AGB từ văn phòng Tư Vấn Tài Chính của chúng tôi. Gọi văn
phòng tại số 303-398-1065 để lấy một bản sao.
National Jewish Health AGB là 40.9%
Khi chúng tôi xác định được là quý vị đáp ứng các đòi hỏi về trợ giúp tài chính, chúng tôi sẽ
giảm giá cho tài khoản của quý vị. Chúng tôi sẽ duyệt xét số tồn khoản của quý vị. Chúng tôi sẽ
xác nhận số tồn khoản của quý vị là thấp hơn số phần trăm AGB. Nếu số tồn khoản mà quý vị
nợ quá số tiền AGB được phép, chúng tôi sẽ áp dụng một mức giảm giá khác. Giảm giá lần thứ
hai sẽ giảm số tồn khoản của quý vị xuống tới mức phần trăm của AGB.

