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પૉ#લસી'ુ ં

શીષ,ક 

બ/ટ પેમે3ટ પૉ#લસી - ર5વ37 ુમેનેજમે3ટ :ડિવઝન પૉ#લસી 
ID 

17373 

ક"વ$્&સ બ)ટ, +કૂવણી, +કુવણી, યોજના, સમય, RMD, આવક, 7યવ8થાપન 
 

I. પૉ#લસીનો ઉ*ે,ય 

બ"ટ $કુવણી યોજનાની /થાપના અને 4ળવણી માટ7ની 89:યાને 8મા;ણત કરવા. 
 

II. પૉ#લસી.ુ ંકાય34ે5 

આ 89:યા eD-H ;બઝનેસ િસ/ટમ પરની તમામ ડાટCમાઉથ-9હચકોક હ7Gથ સાઇIસને લાK ુપડ7 છે. 
 

III. 6યા7યાઓ 

ડન: Mયાર7 $કુવણી ન થવાને કારણે હો/ટ િસ/ટમમા ંએકાઉPટ જમા થઈ 4ય છે. 

ડાટ3માઉથ-=હચકોક હ@Aથ: આ પૉ;લસીના હ7Sઓુ માટ7 ડાટCમાઉથ-9હચકોક હ7Gથ િસ/ટમ મેUબસC (D-HH) એ 

એ;લસ પેક ડ7 મેમો9રયલ હોV/પટલ, ચેશાયર મે9ડકલ સેPટર, ડાટCમાઉથ 9હચકોક XYલિનક, માઉPટ. એ/કટની 

હોV/પટલ એPડ હ7Gથ સેPટર, PZ ૂલડંન હોV/પટલ, મેર\ 9હચકોક મેમો9રયલ હોV/પટલ, અને વમ]Pટ અને PZ ૂ

હ7Uપશાયર (VNH) માટ7 િવ;ઝ9ટ^ગ નસC અને હો/પાઇસ છે . PZ ૂહ7Uપશાયર અને વમ]Pટની અPય તમામ 

હોV/પટલોને નોન-મેUબર ફ7િસ;લટ\ઝ ગણવામા ંઆવે છે. 

આ પૉ;લસી Epic િસ/ટUસનો ઉપયોગ કર\ને તે D-HH મેUબર ફ7િસ;લટ\ઝને લાK ુપડ7 છે. 

IV. પૉ#લસી Bટ@ટમેCટ 

• બ"ટ aલાPસ 36 મ9હનાની મહbમ cદુત સાથે /થાિપત કરવામા ંઆવે છે; aલાનની શરતોને 

eયાfયાિયત કરવા માટ7 નીચેના કોgટકનો ઉપયોગ કરો. 
 

બાકE બેલેCસ ભલામણ કર@લ Iદુતનો ગાળો  મહNમ Iદુતનો ગાળો  

$1000.00 કરતા ંઓh ં 12 મ9હના 18 મ9હના 

$1001.00 થી $5000.00 - 24 મ9હના 

$5000.00 થી વi ુ - 36 મ9હના 
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• jાહક સેવા િનયામક અથવા પાkતા અને નlધણી િનયામક ઉપરોYત શરતોના િવ/તરણને જn9રયાત 

cજુબ 20% oધુી મpૂંર કર\ શક7 છે. 

• આ િસવાયના અપવાદો ડ\ર7Yટર, ર7વPZ ુમેનેજમેPટને મોકલવાના રહ7શે. 

• jાહક સેવાને ટ7;લફોન કૉલ qારા દદrની િવનતંી પર અથવા Mયાર7 તેઓ myD-H qારા ખાતા(ઓ) ઉમેર7 

tયાર7 નuુ ંબેલેPસ ઉમેરવામા ંઆવે છે, " તદvસુાર બાક\ બ"ટ $કુવણીની રકમ ર\સેટ કરશે અને તે 

ખાતાઓને /વ-$કુવણી /તર 1 પર ર\સેટ કરશે અને ખાતાને કડક ઉઘરાણી થવાથી અટકાવશે. 
 

V. સદંભO N/A 
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જવાબદાર મા=લક: ફાયના%સ – ર(વ%* ુમેનેજમે%ટ સપંક& : 0ક2બલ5 મે%ડર 
મ@ૂંરકતા&: ચીફ ઓિફસર - ફાયના+સ; ઑિફસ ઑફ પૉિલસી 

સપોટ2 ; ઑિફસ ઑફ પૉિલસી સપોટ2  - 
ઓગ4નાઈઝેશનલ પૉિલિસઝ ઓ+લી; કોહેન, લીઝા; 

;ોસ, ડેિનયલ; મે+ડર, િક>બલ@; નૈમી, ટીના; 
રોબBસ2, ટોડ; વુડ, ગેરી 

આBિૃE # 4 

હાલની મ@ૂંર"ની તાર"ખ: 03/20/2022 @ૂનો દ8તાવેજ ID:  

અસરકારક થવાની તાર"ખ 
પૉ=લસી: 

03/20/2022 

સબંિંધત પૉ=લિસઝ અને 
MNOયાઓ: 

 

સબંિંધત કાય& સહાયક:  

 


