
સરપ્રાઇઝ મેડિકલ બિલો સસરપ્રાઇઝ મેડિકલ બિલો સરારામે તમમે તમરારારરરારા અ અબબિકિકરારારો અને સંરક્ષણોરો અને સંરક્ષણો
Your Rights and Protections Against Surprise Medical Bills

જ્રારે તમે આપરાતકરાલીન સંભરાળ મેળવો છો અથવરા નેટવક્ક િહરારનરા પ્દરાતરા દવરારરા નેટવક્કની અંદરની હોબ્પટલ અથવરા એમ્બ્યુલેટરી 
સર્કલ સેનટર ખરાતે સરારવરાર મેળવો છો, ત્રારે તમે સરપ્રાઇઝ બિલલંગ અથવરા િેલેનસ બિલલંગથી સંરબક્ષત છો.્ક

“બેલેન્સ બબબલંગ” (ક્યારેક “્સરપ્યાઇઝ બબબલંગ” કહેવયામયાં આવે છ) શું છ?ે ે

જ્રારે તમે એક િૉકટર અથવરા અન્ આરોગ્ સંભરાળ પ્દરાતરાને મળો છો, ત્રારે તમે ચોકકસ બખ્સરા-િહરારનરા ખચ્ક, ્ મ કે સહ-ચૂકવણી, સહ-વીમો, અને/અથવરા કપરાતપરાત્રનરા 
ઋણી હો તેમ િની શકે છ. ્ો તમે પ્દરાતરાને મળો છો અથવરા એવી આરોગ્ સંભરાળ સયુબવિરાની મલરાકરાત લો છો ્ તમરારરા આરોગ્ પલરાનનરા નેટવક્કમરાં નથી, તો તમે અન્ 
ખચ્ક િરરાવો તેમ િની શકે છ અથવરા સમગ્ર બિલની ચૂકવણી કરવી પિી શકે છ.

“નેટવક્ક િહરાર” એવરા પ્દરાતરાઓ અને સયુબવિરાઓને વણ્કવે છ ્મણે તમરારરા આરોગ્ પલરાનની સરાથે અનયુિિ પર હ્તરાક્ષર ક્રા્ક નથી. નેટવક્ક િહરારનરા પ્દરાતરાઓને તમરારો 
પલરાન ્ ચકવવરા સંમત થ્ો છ, અને સેવરા મરાટે ચરા્ કરવરામરાં આવતી સંપૂણ રકમની વચચેનરા તફરાવતને તમને બિલ કરવરા મરાટે મં્રી આપવરામરાં આવી હો્ તેમ િની શકે 
છ. આને “િેલેનસ બિલલંગ” કહેવરા્ છ. ‘આ રકમ સમરાન સેવરા મરાટે નેટવક્કની અંદરનરા ખચ્ક કરતરાં વિરારે હોવરાની સંભરાવનરા છ અને કદરાચ તમરારરા વરાર્ક બખ્સરા િહરારની 
મ્રાદરામરાં ગણવરામરાં ન આવે.

“સરપ્રાઇઝ બિલલંગ” એ એક અનપેબક્ષત િેલેનસ બિલ છ. આ ત્રારે થઈ શકે છ જ્રારે તમે બન્બત્રત કરી શકતરા નથી કે તમરારી સંભરાળમરાં કોણ સરામેલ છ - ્મ કે જ્રારે તમે 
કટોકટી િરરાવો છો અથવરા જ્રારે તમે એક નેટવક્કની અંદરની સયુબવિરાની મલરાકરાત લેવરાનં બનિરા્કડરત કરો છો પરંત અનપેબક્ષત રીતે નેટવક્કની િહરારનરા પ્દરાતરા દવરારરા સરારવરાર 
કરવરામરાં આવે છ.
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તમે નીચેની બયાબતો મયાટે બેલેન્સ બબબલંગથી ્સંરબષિત છો:

� આપયાતકયાલીન ્સેવયાઓ - ્ો તમે આપરાતકરાલીન તિીિી બ્થબત િરરાવતરા હો અને નેટવક્ક-િહરારનરા પ્દરાતરા અથવરા સયુબવિરા પરાસેથી આપરાતકરાલીન સેવરાઓ મેળવો છો, 
તો મોટરાભરાગનરા પ્દરાતરા અથવરા સયુબવિરા તમને ્ બિલ કરે તે તમરારરા પલરાનનરા નેટવક્કની અંદરનરા ખચ્ક-વહેંચણી રકમ હો્ તેમ િની શકે છ (્મ કે સહચૂકવણી અને 
સહ-વીમો). આ આપરાતકરાલીન સેવરાઓ મરાટે તમને િેલેનસ બિલ કરી શકયાતું નથી. આમરાં એ સેવરાઓનો સમરાવેશ થરા્ છ ્ તમે બ્થર બ્થબતમરાં આવી જાઓ પછી 
મેળવો તેમ િની શકે છ, બસવરા્ કે તમે લેબખત સંમબત આપો અને આ બ્થરતરા-પશચરાતની સેવરાઓ મરાટે તમરારરા સંરક્ષણોને િેલેનસ બિલ કરવરામરાંથી ્તરાં કરો.

ે ે ે
ે ે

ે

� નેટવક્કની અંદરની હોબ્પટલ અથવયા એમ્બ્લેટરી ્સબ્કલ ્સેનટર ખયાતેની ચોકક્સ ્સેવયાઓ - જ્રારે તમે નેટવક્કની અંદરની હોબ્પટલ અથવરા એમ્બ્યુલેટરી સર્કલ 
સેનટર પરાસેથી સેવરાઓ મેળવો છો, ત્રાંનરા ચોકકસ પ્દરાતરાઓ નેટવક્કની િહરારનરા હો્ તેમ િની શકે છ. આ ડક્સરાઓમરાં, મોટેભરાગે તે પ્દરાતરાઓ તમને ્ બિલ કરે 
તે તમરારરા પલરાનનરા નેટવક્કની અંદરનરા ખચ્ક-વહેંચણીની રકમ હો્ તેમ િની શકે છ. આ આપરાતકરાલીન દવરાઓ, એને્થેબસ્રા, પેથોલૉજી, રેડિ્ોલૉજી, લેિોરેટરી, 
નીઓનેટોલોજી, સહરા્ક સ્ન, હોબ્પટરાબલ્ટ, અથવરા ઇનટબસબવ્ટ સેવરાઓને લરાગ પિે છ. આ પ્દરાતરાઓ તમને િેલેનસ બિલ કરી શકે છ અને ્ને િેલેનસ બિલ 
કરવરાનરા નથી તેવરા તમરારરા સંરક્ષણોને ્તરાં કરવરાનં તમને ન કહે તેમ િની શકે છ. ્ો તમે આ નેટવક્કની અંદરની સયુબવિરાઓ ખરાતે અન્ સેવરાઓ મેળવો છો, તો નેટવક્કની 
િહરારનરા પ્દરાતરાઓ તમને ત્રાં સયુિી િેલેનસ બિલ કરી શકતરા નથી, જ્રાં સયુિી તમે લેબખત સંમબત આપો અને તમરારરા સંરક્ષણોને ્તરાં કરો.
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� બેલેન્સ બબબલંગ ્સયામે રયાજ્ ્સંરષિણો - તમે પ્રાપત કરો છો તે આપરાતકરાલીન સેવરાઓ મરાટે તમે ફલોડરિરા કરા્દરા હેઠળ પણ સંરબક્ષત રહો તેમ િની શકે છ. મોટેભરાગે 
તમને પ્દરાતરાઓ તરફથી ્ બિલ કરી શકરા્ છ તે તમરારરા નેટવક્કની અંદરની સહ-ચૂકવણીઓ, કપરાતપરાત્રો, અને/અથવરા સહ-વીમો હો્ શકે છ. ્ો તમે ફલોડરિરા કરા્દરા 
હેઠળ સંરબક્ષત હો, તો આપરાતકરાલીન સયુબવિરા કે જ્રાં તમે આપરાતકરાલીન સેવરાઓ પ્રાપત કરો છો અથવરા આપરાતકરાલીન સંભરાળ મરાટે તમને ્એ છ તેવરા કોઇપણ 
પ્દરાતરાઓમરાંથી કોઇનરા દવરારરા અન્ કોઇ રકમ મરાટે ફલોડરિરામરાં તમને િેલેનસ બિલ આપી શકરાતં નથી.
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તમયારે ક્યારે્ બેલેન્સ બબબલંગમયાંથી તમયારયા ્સંરષિણોને ્તયાં કરવયાની આવશ્કતયા નથી. તમયારે નેટવક્ક બહયારની ્સંભયાળ મેળવવયાની પણ આવશ્કતયા નથી. તમે તમયારયા 
પલયાનનયા નેટવક્કમયાં પ્દયાતયા અથવયા ્સબવધયા પ્સંદ કરી શકો છો.

આ દ્તરાવે્ની બવ્્ વ્તયુઓ કરા્દરાની િળ્િરી અને અસર િરરાવતી નથી અને કોઇપણ રીતે લોકોને િરાંિવરા મરાટે નથી, બસવરા્ કે ્પષ્ટપણે અનયુિંિમરાં સમરાબવષ્ટ કરવરામરાં આવ્યું 
હો્. આ દ્તરાવે્નો હેતયુ લોકોને મરાત્ર કરા્દરા હેઠળ પ્વત્કમરાન ્રૂડર્રાતો સંિંિી ્પષ્ટતરા પૂરી પરાિવરા મરાટે ્ છે. 
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ફલોડરિરા કરા્દરા હેઠળ, તમને િેલેનસ બિલ આપી શકરાતં નથી ્ો તમે નેટવક્કની અંદરની એક સયુબવિરા ખરાતે નેટવક્કની િહરારનરા પ્દરાતરાઓ પરાસેથી આવૃત્ત સેવરાઓ પ્રાપત કરો 
છો આવરા ડક્સરાઓમરાં, વિયુમરાં વિયુ તમને ્ આવૃત્ત સેવરાઓ મરાટે બિલ કરવરામરાં આવી શકે છ તે નેટવક્કની અંદરની સહ-ચૂકવણીઓ, કપરાતપરાત્રો, અને/અથવરા સહ-વીમો. 
્ો, તેમ છતયાં, તમે ્સુબવધયા ખયાતે નેટવક્કની અંદરનયા એક પ્દયાતયાને પ્સંદ કરવયાની ષિમતયા અને તક ધરયાવો છો, અને તમે નેટવક્કની બહયારનયા પ્દયાતયાને પ્સંદ કરો છો, તો 
તમને બેલેન્સ બબલ આપવયામયાં આવે તેમ બની શકે છે અથવયા ્સમગ્ર બબલ મયાટે ્વયાબદયાર બનો તેમ બની શકે છે. કૃપરા કરીને નોંિ લો કે ફલોડરિરા કરા્દો િિરા ્ આરોગ્ 
પલરાનસને લરાગ પિતો નથી. ્ો ફલોડરિરા કરા્દો લરાગ ન પિતો હો્, તો તમે હ્ પણ ફેિરલ િેલેનસ બિલલંગ પ્બતિિો હેઠળ સંરબક્ષત રહો તેમ િની શકે છ.
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જ્યારે બેલેન્સ બબબલંગની મં્રી હોતી નથી, ત્યારે તમે નીચેનયા ્સંરષિણો પણ ધરયાવો છો.ૂ

� તમે મરાત્ર ખચ્કનરા તમરારરા બહ્સરાની ચૂકવણી કરવરા મરાટે ્ વરાિદરાર છો (્મ કે સહચૂકવણીઓ, સહવીમો, અને કપરાતપરાત્રો ્  તમે ચૂકવ્રા હો્ ્ ો પ્દરાતરા અથવરા સયુબવિરા 
નેટવક્કની અંદર હોત). તમરારો આરોગ્ પલરાન નેટવક્કની િહરારનરા પ્દરાતરાઓ અને સયુબવિરાઓને સીિી ચૂકવણી કરશે.

ે ે

� એ ્રૂરી છ કે તમરારો આરોગ્ પલરાન સરામરાન્પણે:ે

{ સેવરાઓ મરાટે તમરારે અગરાઉથી મં્રી મેળવવરાની ્રૂડર્રાત (પૂવ્ક અબિકૃબતકરણ) બવનરા આપરાતકરાલીન સેવરાઓને આવરી લે.ૂ

{ નેટવક્કની િહરારનરા પ્દરાતરાઓ દવરારરા આપરાતકરાલીન સેવરાઓને આવરી લે.

{ તમે નેટવક્કની અંદરનરા પ્દરાતરા અથવરા સયુબવિરાને શં ચૂકવશો તેનરા આિરારે તમે પ્દરાતરા અથવરા સયુબવિરા (ખચ્ક-વહેંચણી) પર શં લેણ િરરાવો છો અને તે રકમ તમરારરા 
લરાભોનરા ્પષ્ટીકરણમરાં દશરા્કવે.

યુ યુ ં

{ તમરારરા કપરાતપરાત્રો અને બખ્સરા િહરારની મ્રા્કદરાઓ મરાટે આપરાતકરાલીન સેવરાઓ અથવરા નેટવક્ક િહરારની સેવરાઓ મરાટે તમે ્ રકમ ચૂકવો છો તેની ગણતરી કરે.ે

્ો તમે એવું મયાનતયા હો કે તમને ખોટી રીતે બબલ કરવયામયાં આવ્યાં છ, તો તમે આરોગ્ અને મયાનવ ્સેવયાઓનયા બવભયાગનો ્સંપક્ક કરો તેમ બની શકે છ. નો ્સરપ્યાઇઝી્સ 
હેલપ ડે્કને: 1 (800) 985-3059. તમે consumer.services@myfloridacfo.com ખરાતે ફલોડરિરા ઑડફસ ઑફ ઇં્્યુરેનસ રેગલેશનનો સંપક્ક પણ કરી શકો છો. 
ઑડફસ ઑફ િ ફલોડરિરા એટનની ્નરલ સરાથે ફડર્રાદ દરાખલ કરવરા મરાટે, http://myfloridalegal.com/contact.nsf/contact?Open&Section=Citizen_
Services/ની મલરાકરાત લો.

ે ે
યુ

યુ

ફેિરલ કરા્દરા હેઠળ તમરારરા અબિકરારો બવશે વિયુ મરાબહતી મરાટે https://www.cms.gov/nosurprises ની મલરાકરાત લો 

ફલોડરિરા કરા્દરા હેઠળ તમરારરા અબિકરારો બવશે વિયુ મરાબહતી મરાટે https://www.floridahealthfinder.gov/index.html ની મલરાકરાત લો.

આ દ્તરાવે્ની બવ્્ વ્તયુઓ કરા્દરાની િળ્િરી અને અસર િરરાવતી નથી અને કોઇપણ રીતે લોકોને િરાંિવરા મરાટે નથી, બસવરા્ કે ્પષ્ટપણે અનયુિંિમરાં સમરાબવષ્ટ કરવરામરાં આવ્યું 
હો્. આ દ્તરાવે્નો હેતયુ લોકોને મરાત્ર કરા્દરા હેઠળ પ્વત્કમરાન ્રૂડર્રાતો સંિંિી ્પષ્ટતરા પૂરી પરાિવરા મરાટે ્ છે. 

યુ

યુ
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