नीति शीर्षक: अबीमाकृ ि तबरामीको छू ट नीति – राजस्व
व्यवस्थापन तवभाग
प्रमुख शब्दहरू
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तवभाग:

राजस्व व्यवस्थापन तवभाग (RMD)

I.

नीति आइति
(पररचय संख्या:)

181

नीतिको उद्देश्य
अबीमाकृ ि तबरामीहरूलाई यस्िा स्याहार समेट्ने बीमा भएका व्यतिहरूका लातग सामान्यिया तबल बनाइने
रकमहरू भन्दा धेरै शुल्क लगाइदै भनी सुतनतिि गछष।
यो नीतिले NH RSA 151:12-b, आन्िररक राजस्व कोि खण्ि 501(r) र 2009 को तबरामी सुरक्षा िथा वहनीय
स्याहार ऐनको अनुपालना गछष र नीतिलाई आवश्यकिा अनुसार अनुपालना कायम राख्नका लातग समय-समयमा
पररविषन गररनेछ।

II.

नीतिको दायरा
यस नीतिका उद्देश्यहरूका लातग, "अबीमाकृ ि छू ट" Dartmouth-Hitchcock Health (D-HH) अबीमाकृ ि
तबरामीहरूमा उपलब्ध गराइने स्वास््य सेवाका सेवाहरूमा वा तवतशष्ट सेवाको लातग गैर-समातवष्ट हुने बीमाद्वारा
सामान्यिया समातवष्ट सेवाहरूका लातग लागू हुन्छ।

III.

पररभार्ाहरू
सहबीमा: बीमा कम्पनी र बीमाकृ ि व्यतिको नीतिद्वारा पतहचान हुने बीमाकृ ि व्यतिको बीचमा साझा गररने
स्वास््य सेवा लागिको प्रतिशि।
सह-भुिानी: तचककत्सा योजनाका सदस्यिाहरूले योजनाद्वारा समातवष्ट तवतशष्ट तचककत्सा सेवाहरूमा आफ्नो प्रयोग
गनषको लातग भुिान गनुषपने तनतिि शुल्क।
कटौिीयोग्य रकम: बीमाकृ ि व्यतिको बीमा नीतिद्वारा बिाइए अनुसार बीमा कम्पनीले तचककत्सा खचषहरू भुिान
गनुषअति बीमाकृ ि व्यतिले भुिान गनुषपने रकम।
कु ल शुल्कहरू: तबरामीको स्वास््य सेवाको लातग संस्थाको पूर्ष स्थातपि दरहरूमा कु ल शुल्कहरू।
प्याके ज सेवा: तबरामीहरूले चाहेका, बीमा कम्पनीहरूद्वारा नसमेरटएका र कु ल शुल्कहरूबाट D-HH द्वारा पतहले नै
छू टप्राप्त भएका र पूव-ष भुिानी आवश्यक पने सेवाहरू; उदाहरर्का लातग कस्मेरटक सेवाहरू।
पूव-ष भुिानी सेवा: तचककत्सकीय रूपमा आवश्यक नभएका र सेवाहरू उपलब्ध गराउनुपूवष तबरामीद्वारा भुिानी गनष

प्रिन्ट गरिएका िप्रिप्रिप्रिहरू सन्दर्भका िाप्रग मात्र हुन्। कृिया नवीनिम संस्किणको िाप्रग प्रवद् युिीय िप्रिप्रिप्रिको सन्दर्भ प्रिनुहोस्।
सन्दर्भ आइडी #181, संस्किण #6
अनुमोदन प्रमप्रििः 11/19/2019

िृष्ठ 3 को 1

आवश्यक भएका सेवाहरू।

अबीमाकृ ि: तबरातमसँग आफ्नो भुिानीका दातयत्वहरू पूरा गनषमा मद्दि गने बीमा वा िेस्रो-पक्षको सहायिा
नभएको।
अबीमाकृ ि छू ट: छू ट आन्िररक राजस्व संतहिाको खण्ि 501(r) कायाषन्यवयन गने लागूयोग्य तनयमनहरू अन्िगषि
व्याख्या गररए अनुसार '' सेवा प्लस तनजी भुिानीकिाषका लातग लुक-ब्याक मेतिके यर शुल्क'' तवतधमा आधाररि छ।
यो छू ट तबरामीलाई तबतलङ गनुषपूवष र कु नै पतन तवत्तीय सहायिाको समायोजन लागू गनुषपूवष लागू गररन्छ। कु नै पतन
सहभुिानी, सह-बीमा, कटौिी, पूव-ष भुिानी वा पतहले नै कु नै पतन आवश्यक छू ट प्रतितबम्ब गने प्याके जि सेवाहरू
वा सबै बीमा कम्पनीहरूद्वारा गैर-समातवष्टको रूपमा वगीकरर् गने सेवाहरू छू ट लागू हुँदन
ै । छू टलाई वार्र्षक
रूपमा गर्ना गररन्छ र तवत्तीय वर्षको सुरुवािमा पररतस्थति अनुसार समायोतजि गररन्छ।
Dartmouth-Hitchcock Health: यस नीतिका उद्देश्यहरूका लातग, Dartmouth-Hitchcock Health प्रर्ाली
सदस्यहरू (D-HH) Alice Peck Day Memorial Hospital, Cheshire Medical Center, Mt. Ascutney
Hospital and Health Center, New London Hospital र Visiting Nurse and Hospice Vermont
िथा New Hampshire (VNH) हुन्। New Hampshire र Vermont मा भएका सबै अन्य अस्पिालहरूलाई
गैर सदस्य सुतवधाहरू मातनन्छ।
मे 11, 2019 अनुसार, यो नीति Dartmouth-Hitchcock Clinic, Mary Hitchcock Memorial Hospital,
Alice Peck Day Memorial Hospital र Cheshire Medical Center मा लागू हुन्छ।
मे 2020 अनुसार, यो नीति New London Hospital मा पतन लागू हुन्छ।
IV.

नीति तबवरर्
D-HH ले स्वास््य बीमाद्वारा समातवष्ट तबरामीहरूका लातग D-HH द्वारा सामान्यिया तबल बनाइएका र प्राप्त
गररएका भन्दा बढी नभएको रकम अबीमाकृ ि तबरामीहरूबाट पूर्ष भुिानीको रूपमा स्वीकार गदषछ। D-HH ले
यु.एस. नागररक तबरामीलाई तबल गनुषअति कु ल शुल्कहरूको तवरूद्धमा अबीमाकृ ि छू ट लागू गदषछ। यो छू ट कु नै
पतन सहभुिानी, सह-बीमा, कटौिीयोग्य रकम, पूव-ष भुिानी वा पतहले नै कु नै पतन आवश्यक छू ट प्रतितबम्ब गने
प्याके ज सेवाहरू वा सबै बीमाहरूद्वारा गैर-समातवष्टको रूपमा वगीकरर् गने सेवाहरू लागू हुँदन
ै । यु.एस.
नागररकिा नभएका र गैर-आकतस्मक सेवाहरू खोजीरहेका तबरामीहरू अबीमाकृ ि छू टको लातग योग्य छैनन्।
नागररकिा भएको िोर्र्ा गनष अस्वीकार गने तबरामीहरू अबीमाकृ ि छू टको लातग योग्य हुँदन
ै न्।
501(r) AGB प्रतिशि गर्ना गने कायषप्रर्ाली:
खण्ि 1.501(r)-5, सीमा शुल्कहरू अन्िगषि IRS तनयमनमा तिनीहरूको "बीमा भएका तबरामीहरूलाई
सामान्यिया तबल गररने रकम" (AGB) प्रतिशि गर्ना गनषका लातग अस्पिालका सुतवधाहरू आवश्यक पछष।
अस्पिालका सुतवधाहरूलाई Medicare सेवाको लातग शुल्कका साथै सबै तनजी स्वास््य बीमाकिाषहरूको को
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दाबीमा वा Medicare एक्लैमा AGB प्रतिशिमा आधाररि गनष लुक-ब्याक तवतध प्रयोग गनषका लातग अनुमति
कदइएको छ। यी तनयमनहरूले Medicare लाभ अन्िगषि तनजी स्वास््य बीमाकिाषहरूद्वारा प्रबतन्धि स्वास््य बीमा
योजनाहरूलाई Medicare सेवाको लातग शुल्कको रूपमा नभएर तनजी स्वास््य बीमाकिाषका योजनाहरूको रूपमा
व्यवहार गररनुपछष भनी थप कु रा उल्लेख गछष।
मातथ सन्दभष गररएका D-HH साइटहरूले Medicare सेवाको लातग शुल्कका साथै तनजी स्वास््य बीमाकिाषहरूको
दाााबीमा लुक-ब्याक तवतध प्रयोग गरी तिनीहरूको सम्बतन्धि AGB प्रतिशि गर्नाहरूमा आधाररि गनष छनोट
गरे का छन्। वर्ैतपच्छे समान 12 मतहनाको लुक-ब्याक अवतध प्रयोग गरे र, Medicare सेवाको लातग शुल्क र सबै
तनजी भुिानीकिाषहरूका लातग कु ल शुल्क यी समान वगषहरूका लातग शुद्ध तबरामी सेवा राजस्वको साथमा
सङ्कलन गररएको छ। AGB प्रतिशि िल कदए अनुसार गर्ना गररन्छः
प्रभावकारी सङ्कलन दरको
प्रतिशि

=

कु ल Medicare FFS िथा तनजी भुिानीकिाषहरूको शुद्ध तबरामी सेवा
राजस्व
कु ल Medicare FFS िथा तनजी भुिानीकिाषहरूको कु ल शुल्कहरू

AGB प्रतिशि = 100% - प्रभावकारी सङ्कलन दरको प्रतिशि
V.

सन्दभषहरू - उपलब्ध छैन

तजम्मेवार मालधनी:
स्वीकृ ि गने:
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यो नीति प्रभावकारी हुने
तमति:
सम्बतन्धि नीतिहरू र
प्रकियाहरू:
सम्बतन्धि कायष
सहयोगीहरू:

आर्थषक तवभाग तनगम
Board of Trustees; प्रमुख अतधकारी - तवत्त; नीति सहायिा
कायाषलय – संगठनात्मक नीतिहरू मात्र; मेन्िर, Kimberly;
Naimie, Tina
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6

पुरानो दस्िावेज आइति
(पररचय संख्या):

RMD 0081
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स्वास््यस्याहार सेवाहरूका लातग आर्थषक सहयोग नीति
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