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પૉિલસીનંુ 
શીષ�ક 

વીમા િવનાના દદ� માટેની િડસ્કાઉન્ટ પોિલસી - રવેન્ય ુ
મેનેજમેન્ટ િડિવઝન 

પૉિલસી 
ID 

181 

કીવડ્સ� નાણાકીય, સહાય, વીમા િવનાનંુ, િડસ્કાઉન્ટ, દદ� 

િવભાગ રવેન્યુ મેનેજમેન્ટ િડિવઝન (RMD) 
 

I. પૉિલસીનો ઉ�ેશ્ય 

એ સુિનિ�ત કર ેછે કે વીમા િવનાના દદ�ઓને સામાન્ય રીતે જ ેવ્યિ�ઓ પાસે આવી સંભાળને આવરી લેવા 
માટે વીમો હોય તમેને િબલ કરવામા ંઆવતી રકમ કરતા ંવધુ ચાજ� લેવામા ંઆવતો નથી. 

આ પૉિલસી NH RSA 151:12-b, ઇન્ટરનલ રવેન્યુ કોડ સેક્શન 501(r) અને પેશન્ટ પ્રોટેક્શન એન્ડ એફોડ�બલ 
કેર અિધિનયમ 2009 સાથ ેસુસંગત છે અને અનુપાલન �ળવવા માટે સમયાંતર ેતેમા ંફેરફાર કરવામાં આવશે. 

 
II. પૉિલસીનંુ કાય��ેત્ર 

 
આ પૉિલસીના હેતુઓ માટે "િવમા િવનાનંુ િડસ્કાઉન્ટ" ડાટ�માઉથ હેલ્થ (DH) ના વીમા િવનાના દદ�ઓ 
અથવા સામાન્ય રીત ેવીમા �ારા આવરી લેવામા ંઆવતી સેવાઓ માટે પૂરી પાડવામા ંઆવતી 
આરોગ્યસંભાળ સેવાઓ પર લાગ ુથાય છે પરંત ુત ેકોઈ ચો�સ સેવા માટે આવરી લેવામા ંઆવતા નથી. 

 
III. વ્યાખ્યાઓ 

સહ - વીમો: વીમાધારકની પૉિલસી �ારા વ્યાખ્યાિયત કયા� મુજબ વીમા કંપની અને વીમાધારક વચ્ચે 
વહ�ચાયેલ આરોગ્યસંભાળ ખચ�ની ટકાવારી. 

સહ-ચુકવણી: એક િનિ�ત ફી કે જ ેતબીબી યોજનાના સબ્સ્ક્રાઇબરોએ યોજના �ારા આવરી લેવામા ંઆવતી 
ચો�સ તબીબી સેવાઓના તેમના ઉપયોગ માટે ચૂકવણી કરવી આવશ્યક છે. 

કપાતપાત્ર: વીમા કંપની તબીબી ખચ� માટે ચૂકવણી કર ેતે પહેલાં વીમાધારક વ્યિ�એ તેમની વીમા પૉિલસી 
�ારા વ્યાખ્યાિયત કયા� મુજબ ચૂકવણી કરવી આવશ્યક છે. 

એકંદર શુલ્ક: દદ�ની આરોગ્યસંભાળ માટે સંસ્થાના સંપૂણ� સ્થાિપત દરો પર કુલ ચાજ�સ. 

પેકેજ સેવા: સેવાઓ કે જ ેદદ� માટે સ્વૈિચ્છક છે, વીમા કંપનીઓ �ારા આવરી લેવામા ંઆવતી નથી, અને જ ે
પહેલાથી જ DH �ારા કુલ શુલ્કમાંથી િડસ્કાઉન્ટ કરલે છે અને જનેે પૂવ�-ચૂકવણીની જ�ર છે; ઉદાહરણ તરીકે, 
કોસ્મેિટક સેવાઓ. 

પૂવ�-ચૂકવણી સેવા: એવી સેવાઓ કે જ ેતબીબી રીતે જ�રી નથી અને સેવા પૂરી પાડવામા ંઆવે ત ેપહેલા ંદદ� 
�ારા ચૂકવણીની જ�ર છે. 

વીમા િવનાનંુ: દદ� પાસે તેની/તેણીની ચૂકવણીની જવાબદારીઓને પહોંચી વળવામા ંમદદ કરવા માટે કોઈ 
વીમો અથવા ત્રાિહત -પ�ની મદદ નથી. 



મિુદ્રત નકલો ફ� સંદભ� માટે છે. નવીનતમ આવૃિ� માટે કૃપા કરીને ઇલેક્ટ� ોિનક નકલ જુઓ.  
સંદભ� ID #181, આવૃિ� #8 
મંજૂરીની તારીખ: 05/16/2022 

3પૈકીનંુ પેજ 2  

વીમા િવનાનંુ િડસ્કાઉન્ટ: આ િડસ્કાઉન્ટ ઇન્ટરનલ રવેન્યુ કોડની કલમ 501(r) ને લાગ ુકરતા પ્રવત�માન 
િનયમો હેઠળ વણ�વ્યા મુજબ “સેવા માટે લુક-બેક મેિડકેર ફી વ�ા ખાનગી ચુકવણીકારો” પ�િત પર આધાિરત 
છે. આ િડસ્કાઉન્ટ દદ�ને િબલ કરતા ંપહેલા ંઅને કોઈપણ નાણાકીય સહાયનંુ સમાયોજન લાગ ુકરતા ંપહેલા ં
લાગુ કરવામા ંઆવે છે. િડસ્કાઉન્ટ કોઈપણ સહ-ચૂકવણી, સહ-વીમો, કપાતપાત્ર, પૂવ�ચુકવણી અથવા પેકેજ્ડ 
સેવાઓ કે જ ેપહેલાથી જ કોઈપણ જ�રી િડસ્કાઉન્ટને પ્રિતિબિંબત કર ેછે, અથવા બધી વીમા કંપનીઓ �ારા 
આવરી લેવામા ંઆવતી ન હોય તેવી વગ�કૃત સેવાઓને લાગ ુપડતુ ંનથી. િડસ્કાઉન્ટ વાિષ�ક ધોરણે ગણવામા ં
આવે છે અને નાણાકીય વષ�ની શ�આતમા ંત ેમુજબ એડજસ્ટ કરવામા ંઆવે છે. 

ડાટ�માઉથ હેલ્થ: આ પૉિલસીના હેતુઓ માટે ડાટ�માઉથ હેલ્થ (DH) િસસ્ટમના સભ્યો એિલસ પેક ડે મમેોિરયલ 
હોિસ્પટલ, ચેશાયર મેિડકલ સેન્ટર, ડાટ�માઉથ િહચકોક િ�લિનક, માઉન્ટ છે. એસ્કટની હોિસ્પટલ અને હેલ્થ 
સેન્ટર, ન્યૂ લંડન હોિસ્પટલ, મેરી િહચકોક મેમોિરયલ હોિસ્પટલ, અને વમ�ન્ટ અને ન્યૂ હેમ્પશાયર (VNH) માટે 
િવિઝિટંગ નસ� અને હોસ્પાઇસ. ન્યૂ હેમ્પશાયર અને વમ�ન્ટની અન્ય તમામ હોિસ્પટલોને િબન-સભ્ય સુિવધાઓ 
ગણવામાં આવે છે. 

આ પૉિલસી ત ેDH સભ્ય સુિવધાઓને લાગ ુપડે છે જ ેએિપક િસસ્ટમનો ઉપયોગ કર ેછે. 
 

IV. પૉિલસી સ્ટેટમને્ટ 

DH વીમા િવનાના દદ�ઓ પાસેથી સંપૂણ� ચુકવણી તરીકે સ્વીકાર ેછે, અને એવી રકમ સ્વીકાર ેછે જ ેસામાન્ય 
રીતે િબલ કરવામા ંઆવે છે તેના કરતા વધાર ેન હોય, અને આરોગ્ય વીમા �ારા આવરી લેવામા ંઆવેલા દદ�ઓ 
માટે DH �ારા પ્રા� કરવામા ંછે. U.S.ના નાગિરક હોય તેવા દદ�ને િબલ કરતા ંપહેલા ંએકંદર કુલ શુલ્ક સામ ેDH 
વીમા િવનાનંુ િડસ્કાઉન્ટ લાગુ કર ેછે. આ િડસ્કાઉન્ટ કોઈપણ સહ-ચૂકવણીઓ, સહ-વીમો, કપાતપાત્ર રકમ, 
પૂવ�-ચૂકવણી, અથવા પેકેજ સેવાઓ કે જ ેપહેલાથી જ કોઈપણ જ�રી િડસ્કાઉન્ટને પ્રિતિબંિબત કર ેછે, અથવા 
તમામ વીમા �ારા આવરી લેવામા ંઆવતી ન હોય તેવી વગ�કૃત સેવાઓને લાગ ુપડતુ ંનથી. જ ેદદ�ઓની પાસે 
U.S.ની નાગિરકતા નથી અને તેઓ િબન-આપાતકાલીન સેવાઓ શોધી ર�ા છે તેઓ વીમા િવનાના િડસ્કાઉન્ટ 
માટે પાત્ર નથી. 

 
નાગિરકતા �હરે કરવાનો ઇનકાર કરતા ંદદ� વીમા િવનાના િડસ્કાઉન્ટ માટે પાત્ર બનતા નથી. 

 
501(r) AGB ટકાવારીની ગણતરી પ�િત: 

 

કલમ 1.501(r)-5 હેઠળના IRS િનયમનો, ચાજ�સની મયા�દાઓ માટે, હોિસ્પટલ સુિવધાઓએ તેમની "સામાન્ય રીતે 
વીમો ધરાવતા દદ�ઓને િબલ કરાયેલી રકમ" (AGB) ટકાવારીની ગણતરી કરવાની જ�ર છે. મેિડકેર ફી-સેવા 
વ�ા તમામ ખાનગી આરોગ્ય વીમા કંપનીઓના દાવાઓ અથવા એકલા મિેડકેર પર AGB ટકાવારીને આધાર 
આપવા માટે હોિસ્પટલ સુિવધાઓને લુક-બેક પ�િતનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી છે. આ િનયમો વધુમા ંજણાવે છે 
કે મેિડકેર લાભ હેઠળ ખાનગી આરોગ્ય વીમા કંપનીઓ �ારા સંચાિલત સ્વાસ્થ્ય વીમા યોજનાઓને ખાનગી 
આરોગ્ય વીમા કંપનીઓની યોજના તરીકે ગણવામા ંઆવવી જોઈએ અને મેિડકેર સેવા-માટે-ફી તરીકે નહી.ં 

 
ઉપર સંદિભ�ત DH સાઇટ્સે મેિડકેર સેવા-માટે-ફી વ�ા તમામ ખાનગી આરોગ્ય વીમા કંપનીઓના દાવાઓ 
પર લૂક-બેક પ�િતનો ઉપયોગ કરીને તેમની સંબંિધત AGB ટકાવારીની ગણતરીઓને આધાર આપવાનંુ પસંદ 
કયુ� છે. વષ� દર વષ� સતત 12-મિહના લુક-બેક પીિરયડનો ઉપયોગ કરીને, મેિડકેર સેવા-માટે-ફી અને તમામ 
ખાનગી ચૂકવનારાઓ માટેના કુલ શુલ્ક આ જ શે્રણીઓ માટે ચોખ્ખી દદ� સેવા આવક સાથ ેસંકિલત કરવામાં 
આવે છે. AGB ટકાવારી નીચે પ્રમાણે ગણવામાં આવે છે: 
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અસરકારક કલેક્શન દર ટકાવારી = કુલ મેિડકેર FFS અને ખાનગી ચૂકવણી કરનારાઓની ચોખ્ખી દદ� સેવા આવક 
કુલ મેિડકેર FFS અને ખાનગી ચૂકવણી કરનારાઓની કુલ 

ચાજ� AGB ટકાવારી = 100% - અસરકારક કલેક્શન રટે ટકાવારી 

V. સંદભ� - N/A 

જવાબદાર માિલક: ફાયનાન્સ િડિવઝન કોપ�રટે સંપક�  (સપંક�): િકમ્બલ� મેન્ડર 
મંજૂરકતા�: ચીફ ઓિફસર - ફાયનાન્સ; ઑિફસ ઑફ 

પૉિલસી સપોટ� - ઓગ�નાઈઝેશનલ 
પૉિલિસઝ ઓન્લી; મેન્ડર, િકમ્બલ�; નૈમી, 

ટીના 

આવૃિ� # 8 

હાલની મંજૂરીની તારીખ: 05/16/2022 જૂનો દસ્તાવજે ID: RMD 0081 
પૉિલસી લાગ ુથવાની તારીખ : 05/16/2022 
સંબંિધત પૉિલિસઝ અને 
પ્રિક્રયાઓ: 

હેલ્થકેર સિવ�સીસ પોિલસી માટે નાણાકીય સહાય 

સંબંિધત કાય� સહાયક:  

 

https://dh.navexone.com/content/docview/?docid=48505

	I. પૉલિસીનો ઉદ્દેશ્ય
	II. પૉલિસીનું કાર્યક્ષેત્ર
	III. વ્યાખ્યાઓ
	IV. પૉલિસી સ્ટેટમેન્ટ
	501(r) AGB ટકાવારીની ગણતરી પદ્ધતિ:

