Você precisa de ajuda para preencher
uma solicitação?
Obtenha ajuda da seguinte maneira:
Ajuda presencial nos seguintes locais
Centro Médico Dartmouth-Hitchcock
One Medical Center Drive
Lebanon, NH 03756
Dartmouth-Hitchcock Concord
253 Pleasant Street
Concord NH 03301
Datrmouth-Hitchcock Manchester
100 Hitchcock Way
Manchester, NH 03104
Dartmouth-Hitchcock Nashua
2300 Southwood Drive
Nashua, NH 03063
Dartmouth-Hitchcock Keene
580-590 Court Street
Keene, NH 03431

Ligue para um de nossos Atendentes:
(844) 647-6436.

Envie as solicitações preenchidas para:
Dartmouth-Hitchcock
Attn: PFS - Level: 3 - NSA
One Medical Center Drive
Lebanon, NH 03756-0001

dartmouth-hitchcock.org/assistance

Norma de
Auxílio
Financeiro

Você precisa de auxílio para pagar
suas contas de atendimento
emergencial ou clinicamente
necessário no DartmouthHitchcock?
Você pode se qualificar para auxílio financeiro.
O D-H oferece atendimento gratuito ou com desconto
para serviços emergenciais ou clinicamente
necessários para pacientes que se qualifiquem e que
sejam residentes de NH ou VT, ou para não
residentes que tenham uma emergência médica em
nossa área de atendimento.
O auxílio financeiro estará disponível para ajudar com
os saldos devidos, caso você:
Não tenha seguro ou tenha seguro insuficiente.
Não se qualifique para cobertura de seguro ou outro
auxílio do governo, e um dos seguintes é verdadeiro:
■

Sua renda familiar está 300% abaixo da linha de
pobreza (sigla em inglês FPL) publicada pelo
Departamento de Serviços Humanitários e de
Saúde (HSS), atualizada anualmente, ou;

■

Se você acha que seus bens, ativos líquidos,
ou outros recursos disponíveis não são
suficientes para cobrir o custo de seu
atendimento

Norma Financeira do D-H
Pacientes sem seguro não podem ser cobrados mais
do que o valor geralmente cobrado de pacientes que
possuem seguro com cobertura para o mesmo
atendimento. Dartmouth-Hitchcock aplica um desconto
nas despesas brutas em todos os saldos devidos onde
não há seguro, ou para serviços classificados como
sem cobertura pelas seguradoras resultando em um
saldo que o paciente deverá pagar. Este desconto não
se aplica a co-pagamentos, co-seguro, franquias,
pré-pagamento ou serviços de pacote que já refletem
eventuais descontos exigidos.

Como solicito o auxílio financeiro?
Os Atendentes podem ajudar você a identificar e
solicitar a cobertura de seguro ou outros recursos e
também a preencher a solicitação do auxílio
financeiro. Se houver um saldo pendente após você
esgotar todas as outras opções de cobertura, ainda
assim você pode estar elegível para auxílio financeiro.
O formulário pode ser solicitado pessoalmente, pelo
telefone ou pela internet no link fornecido abaixo.
O formulário ou uma cópia da Norma de Auxílio
Financeiro será enviado pelo correio, sem custo para
você. Esses documentos e este Sumário estão
disponíveis em nosso site no

Além da solicitação preenchida, envie comprovantes

dartmouth-hitchcock.org/billing-charges/financial_

de rendimentos, bens e despesas médicas para

assistance.html e estão impressos nas seguintes

determinarmos se você se qualifica ou não para

línguas:

auxílio. Caso não se qualifique, ainda assim poderá
ser elegível para descontos para particulares ou
outros descontos segundo nossa política. Seguem
informações para obter uma cópia completa da Norma
D-H para Auxílio Financeiro com detalhes desses
descontos.

■ Espanhol
■ Chinês
■ Nepalês

■ Francês
■ Grego
■ Árabe

■ Português
■ Vietnamita
■ Russo

