
સરપ્રાઈઝ મેડિકલ બિલ (અણધાર્યા તબીબી બિલ) સામ ેતમારા 
અધિકારો અન ેસુરક્ષા
જ્યાર ેતમન ેકટોકટીની સંભાળ મળ ેછ ેઅથવા હૉસ્પિટલ અથવા એમ્બ્યુલેટરી સર્જિકલ સેન્ટર સહિત ઇન-નેટ-
વર્ક (નેટવર્કની-અંદર) સુવિધામા ંઆઉટ-ઑફ-નેટવર્ક (નેટવર્કની-બહાર) ના પ્રદાતા દ્વારા સારવાર કરવામા ં
આવે છ,ે ત્યારે તમન ેબેલેંસ બિલિંગ (તફાવતની રકમનુ ંબિલ) આપવામા ંઆવે છે તેનાથી તમે સુરક્ષિત થાઓ છો. 
આ કિસ્સાઓમા,ં તમારી પાસેથી તમારી યોજનાની સહ-ચુકવણીઓ, સહ-વીમો અન/ેઅથવા કપાતપાત્ર રકમ 
કરતા ંવધુ શુલ્ક નલેવોજોઈએ.

“બેલેંસ બિલિંગ” કેટલીકવાર “સરપ્રાઈઝ બિલ” બનાવવા તરીક ેઓળખાય છ)ે એટલ ેશુ ંહોય છ?ે

જ્યાર ેતમે કોઈ ચિકિત્સક અથવા અન્ય આરોગ્ય સંભાળ પ્રદાતાની મુલાકાત લો છો, ત્યાર ેતમ ેવધારાના ખર્ચાઓ, જેમ કે સહ-ચુકવણી, સહ-વીમો, 
અથવા કપાતપાત્ર રકમ ની ચૂકવણી કરી શકો છો. જો તમ ેકોઈ પ્રદાતાની મુલાકાત લો છો અથવા તમારા સ્વાસ્થ્ય યોજનાના નેટવર્કમા ંન હોય તેવી 
આરોગ્ય સંભાળ સુવિધાની મુલાકાત લો છો તો તમાર ેવધારાના ખર્ચાઓ અથવા સમગ્ર બિલની ચુકવણી કરવી પડી શક ેછ.ે

“આઉટ-ઑફ-નેટવર્ક એટલ ેએ પ્રદાતાઓ અન ેસુવિધાઓ કે જેમણ ેસેવાઓ પ્રદાન કરવા માટ ેતમારા સ્વાસ્થ્ય યોજના સાથ ેકરાર કર્યો નથી. તમારી 
યોજના જે ચૂકવે છ ેત ેરકમ અન ેસેવા માટ ેવસૂલવામા ંઆવતી સંપૂર્ણ રકમ વચ્ચેના તફાવત માટ ેઆઉટ-ઑફ-નેટવર્ક પ્રદાતાઓન ેતમન ેબિલ આપવાની 
મંજૂરી આપવામા ંઆવી શક ેછ.ે આન ે“બેલેંસ બિલિંગ ” કેહવાય છ.ે આ રકમ કદાચ સમાન સેવા માટેના ઇન-નેટવર્ક (એવા ચિકિત્સક અથવા પ્રદાતા જેન ે
સ્વાસ્થ્ય યોજના સાથ ેકરાર કર્યો હોય) ખર્ચ કરતા ંવધુ છ ેઅન ેત ેતમારી યોજનાના કપાતપાત્ર અથવા વાર્ષિક વધારાના ખર્ચાઓની મર્યાદામા ંનહી ં
ગણાય .

“સરપ્રાઈઝ બિલિંગ ” એ એક અનપેક્ષિત તફાવતનુ ંબિલ છ.ે આ ત્યાર ેથઈ શક ેછ ેજ્યાર ેતમ ેતમારી સંભાળમા ંકોણ સામેલ છ ેત ેનિયંત્રિત કરી શકતા 
નથી—જેમ કે જ્યારે તમારા માટ ેકટોકટીની સ્થિતિ હોય અથવા જ્યાર ેતમ ેઇન-નેટવર્ક ની સુવિધાની મુલાકાત શેડ્યૂલ કરો છો પરંત ુઆઉટ-ઑફ-નેટ-
વર્કના પ્રદાતા દ્વારા અણધારી રીત ેસારવાર કરવામા ંઆવે છ.ે પ્રક્રિયા અથવા સેવાના આધારે અણધાર્યા તબીબી બિલની કિમંત હજારો ડોલર હોઈ 
શક ેછ.ે

તમ ેનિમ્નલિખિત માટ ેબેલેંસ બિલિંગ સામ ેસુરક્ષિત છો:

કટોકટીની સેવાઓ
જો તમારા માટ ેકટોકટીની તબીબી સ્થિતિ હોય અન ેતમ ેહૉસ્પિટલ અથવા એમ્બ્યુલેટરી સર્જરી સેન્ટર સહિત આઉટ-ઑફ-નેટવર્ક ના પ્રદાતા અથવા 
સુવિધા પાસેથી કટોકટીની સેવાઓ મેળવો, તો તેઓ તમારી યોજનાની ઇન-નેટવર્ક ખર્ચના વિભાજનના રકમ (જેમ કે સહ-ચુકવણીઓ, સહ-વીમો અન ે
કપાતપાત્ર રકમ) જેટલી જ મહત્તમ રકમનુ ંબિલ આપી શક ેછ.ે આ કટોકટી સેવાઓ માટ ેતમન ેતફાવતની રકમનુ ંબિલ આપવામા ંનહી ંઆવે. આમા ંએવી 
સેવાઓનો સમાવેશ થાય છ ેકે જ ેતમારી હાલત સ્થિર થઇ જાય પછી તમ ેમેળવી શકો છો, સિવાય કે તમ ેલેખિતમા ંસંમતિ આપો અન ેઆ સ્થિરીકરણ 
પછીની સેવાઓ માટ ેબેલેંસ બિલ બનાવવામા ંન આવે તેવી તમારી સુરક્ષાને નકારો છો.

ફ્લોરિડાના કાયદાન ેલગતી માહિતી માટ ેકૃપા કરીને નિમ્નલિખિત પર ધ્યાન આપો. 

ઇન-નેટવર્ક ની સુવિધા પર અમુક સેવાઓ 
જ્યાર ેતમે હૉસ્પિટલ અથવા એમ્બ્યુલેટરી સર્જિકલ સેન્ટર સહિત ઇન-નેટવર્કની સુવિધામાંથી સેવાઓ મેળવો છો, ત્યાર ેઅહી ંઆઉટ-ઑફ-નેટવ-
ર્કનાના અમુક પ્રદાતાઓ હોઈ શક ેછ.ે આવા કિસ્સાઓમા ંત ેપ્રદાતાઓ તમારી યોજનાની ઇન-નેટવર્ક (નેટવર્કની-અંદર) ખર્ચના વિભાજન જેટલી 
જ મહત્તમ રકમનુ ંબિલ આપી શક ેછ.ે આ કટોકટીની દવા, એનેસ્થેસિયા, પેથોલોજી, રેડિયોલોજી, લેબોરેટરી, નિયોનેટોલોજી, આસિસ્ટન્ટ સર્જન, 
હૉસ્પિટલિસ્ટ અથવા ઇન્ટેન્સિવિસ્ટ સેવાઓને લાગ ુપડ ેછ.ે આ પ્રદાતાઓ તમન ેબેલેંસ બિલ નહી ંઆપ ે
અન ેતમારી સુરક્ષાને નકારવા માટ ેનહી ંકહી શક ેતફાવતની રકમનુ ંબિલ નથી.

જો તમ ેઆ ઇન-નેટવર્કસુવિધાઓ પર અન્ય પ્રકારની સેવાઓ મેળવો છો, તો આઉટ-ઑફ-નેટવર્ક પ્રદા-
તાઓ



જ્યા ંસુધી તમ ેલેખિતમા ંસંમતિ ન આપો અન ેતમારી સુરક્ષા ન છોડો ત્યા ંસુધી તમન ેબેલેંસ બિલ આપવામા ંઆવશ.ે

તમાર ેબેલેંસ બિલ ના લીધ ેતમારી સુરક્ષાને ક્યારેય નકારવાની જરૂર નથી. તમાર ેઆઉટ-ઑફ-નેટવર્ક ની સંભાળ મેળવવાની પણ જરૂર નથી. તમ ેતમારી 
યોજનાના નેટવર્કમા ંરહેલ પ્રદાતા અથવા સુવિધા પસંદ કરી શકો છો.

ફ્લોરિડાના કાયદાન ેલગતી માહિતી માટ ેકૃપા કરીને નિમ્નલિખિત પર ધ્યાન આપો. 

જ્યાર ેબેલેંસ બિલ બનાવવાની મંજૂરી ન હોય, ત્યાર ેતમારી પાસ ેનીચે દર્શાવેલ સુરક્ષા પણ હોય છ:ે

·	 તમ ેમાત્ર ખર્ચનો તમારી હિસ્સો ચૂકવવા માટ ેજ જવાબદાર છો (જેમ કે જો પ્રદાતા અથવા સુવિધા ઇન-નેટવર્ક હોય તો સહ-ચુકવણીઓ, સહ- 
વીમો અન ેકપાતપાત્ર રકમ કે જ ેમાટે તમ ેચૂકવણી કરશો). તમારી સ્વાસ્થ્ય યોજના આઉટ-ઑફ-નેટવર્ક પ્રદાતાઓ અન ેસુવિધાઓને સીધા જ 
કોઈપણ વધારાના ખર્ચ ચૂકવશે.

·	 સામાન્ય રીત,ે તમારી સ્વાસ્થ્ય યોજનામા ંનિમ્નલિખિત સામેલ હોવુ ંજોઈએ:
o તમાર ેસેવાઓ માટ ેઅગાઉથી મંજૂરી મેળવવાની જરૂર વગર કટોકટીની સેવાઓને કવર કરવી (જેન ે“પૂર્વ અધિકૃતતા” તરીક ેપણ 

ઓળખવામા ંઆવે છ)ે.
o આઉટ-ઑફ-નેટવર્ક પ્રદાતાઓ દ્વારા કટોકટીની સેવાઓને કવર કરવી.

o ત ેઇન-નેટવર્ક પ્રદાતા અથવા સુવિધાને શુ ંચૂકવશે તેના પર પ્રદાતા અથવા સુવિધા (ખર્ચનું વિભાજન) ને ચૂકવવાની તમારી ફરજનો 
તેન ેઆધાર રાખવો જોઈએ અન ેતમારા લાભોના સ્પષ્ટીકરણમા ંત ેરકમ દર્શાવવી જોઈએ.

o તમારી ઇન-નેટવર્ક કપાતપાત્ર રકમ અન ેવધારાના ખર્ચની મર્યાદા તરફ તમે કટોકટીની સેવાઓ અથવા આઉટ-ઑફ-નેટવર્કની 
સેવાઓ માટ ેચૂકવણી કરો છો ત ેકોઈપણ રકમન ેગણવી જોઈએ.

ફ્લોરિડાનો કાયદો
ફ્લોરિડાના કાયદામા ંસામાન્ય રીત ેનો સરપ્રાઈઝ એક્ટ (આ સૂચનામા ંવર્ણવ્યા મુજબ) હેઠળના સમાન બેલેંસ બિલિંગ સંરક્ષણો સામેલ હોય છ,ે સિવાય 
કે જો તમારી પાસ ેચોક્કસ પ્રકારની સ્વાસ્થ્ય યોજના હોય (એટલ ે  કે, સંપૂર્ણ ભંડોળવાળી વ્યાપારી યોજનાઓ, જેમ કે પ્રેફર્ડ પ્રોવાઈડર (પસંદગીના 
પ્રદાતા)(“PPO”) અથવા એક્સ્લુઝીવ પ્રોવાઈડર પ્લાન્સ (વિશિષ્ટ પ્રદાતા યોજનાઓ) (“EPO”)), જો તમ ેસંમતિ આપો તો પણ તમારા પ્રદાતા 
તમન ેતમારા ઇન-નેટવર્ક, ખર્ચના વિભાજનનની રકમ કરતા ંવધુ રકમનુ ંબિલ આપી શકશ ેનહી.ં જો તમારી પાસ ેઆમાંથી કોઈ એક યોજના છ,ે તો ફ્લોરિડા 
તાત્કાલિક સંભાળ કેન્દ્રમા ંપૂરી પાડવામા ંઆવતી કવર કરેલી કટોકટીની અન ેબિન-કટોકટીની સેવાઓ માટ ેબેલેંસ બિલિંગ માટેની સુરક્ષાને પણ વિસ્તાર ેછ.ે 
જો તમને ખાતરી ન હોય કે તમારી પાસ ેઆમાંથી કોઈ એક યોજના છ ેકે નહી,ં તો કૃપા કરીને તમારા વીમા કાર્ડની સમીક્ષા કરો, તમારા વીમા વાહકને , કૉલ 
કરો અથવા 1-800-952-5462  પર AdventHealth દર્દી નાણાકીય સેવાઓનો સંપર્ક કરો.  

જો તમન ેલાગ ેકે તમન ેખોટી રીત ેબિલ આપવામા ંઆવ્યુ ંછ,ે તો HHS નો સરપ્રાઈઝ હેલ્પડેસ્કનો 1-800-985-3059 પર સંપર્ક કરો, જ ેફેડરલ 
બેલેન્સ અથવા સરપ્રાઈઝ બિલ ની સુરક્ષાના કાયદાન ેલાગ ુકરવા માટ ેજવાબદાર સંસ્થા છ.ે  ફેડરલ કાયદા હેઠળ તમારા અધિકારો વિશ ેવધુ માહિતી માટ ે 
www.cms.gov/nosurprises/consumers ની મુલાકાત લો.  

ફ્લોરિડા પાસ ેતમારા પ્રદાતા સાથેના વિવાદો અથવા અયોગ્ય તફાવતની રકમના બિલની પ્રાપ્તિ સંબંધિત વીમા યોજના સહિત દાવા-સંબંધિત મુદ્દાઓન ે
ઉકેલવા માટ ેસ્વતંત્ર વિવાદ નિરાકરણ પ્રક્રિયા પણ છ.ે જો તમન ેતમારા પ્રદાતા તરફથી અયોગ્ય બેલેંસ બિલ મળ્યુ ંહોય, તો તમ ેhttps://www.fdacs.
gov/# પર જઈન ેફ્લોરિડા ડિપાર્ટમેન્ટ ઑફ એગ્રીકલ્ચર એન્ડ કન્ઝ્યુમર સર્વિસિસમાં ફરિયાદ નોંધાવી શકો છો. જો તમન ેતમારા વીમાદાતા પાસેથી 
અયોગ્ય બેલેંસ બિલિંગ મળ્યુ ંહોય, તો તમ ેફ્લોરિડા ઑફિસ ઑફ ઇન્શ્યોરન્સ રેગ્યુલેશન, ડિપાર્ટમેન્ટ ઑફ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસમાં https://my-
floridacfo.com/division/consumers/ પર ફરિયાદ નોંધાવી શકો છો. 


