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અચાનક આવતા તબીબી �બલો સામે તમારા અિધકારો અને રક્ષણ 
 

“બેલેન્સ �બ�લ�ગ” �ુ ંછે (કોઈકવાર “સરપ્રાઈઝ �બ�લ�ગ” કહ�વાય છે)? 

�યાર� તમે એક ડોક્ટરને અથવા અન્ય આરોગ્ય સભંાળ પ્રદાતાને મળો છો, ત્યાર� તમને અ�કુ �ખસ્સા બહારના પોસાય 

નહ� તેવા ખચાર્ઓ �વા ક�, સહ-�કૂવણી, સહ વીમો અને/અથવા કોઈ કપાતપાત્ર, �વા ખચાર્ઓ આવી શક� છે. જો તમે 

કોઈ પ્રદાતાનો મળો અથવા તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્લાનના નેટવકર્મા ંસમાિવષ્ટ ન હોય તેવી આરોગ્ય સભંાળ �િુવધાની 
�લુાકાત લો, તો તમાર� અન્ય ખચાર્ઓ ભોગવવા પડ� શક� છે અથવા સ�ંણૂર્ �બલ �કૂવ�ુ ંપડ� શક� છે. 

“નેટવકર્મા ં�બન-સમાિવષ્ટ” એવા પ્રદાતાઓ અને �િુવધાઓ�ુ ંવણર્ન કર� છે ક� �મણે તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્લાન સાથેના કરાર 

પર હસ્તાક્ષર કયાર્ નથી. નેટવકર્મા ં�બન-સમાિવષ્ટ પ્રદાતાઓ તમારો પ્લાન � �કૂવવા માટ� સહમત થયો હતો તે અને 

કોઈ સેવા માટ� �રૂ��રુ� વ�લૂવામા ંઆવેલી રકમ વચ્ચેના તફાવતની રકમ�ુ ં�બલ તમને આપવા માટ� પરવાનગી�ૃત હોઈ 

શક� છે. આને “બેલેન્સ �બલ�ગ” કહ�વાય છે. આ રકમ સમાન સેવા માટ� નેટવકર્ની �દર સમાિવષ્ટ થતા ંખચાર્ઓ કરતા ંથોડ� 
વધાર� હોય છે અને કદાચ તમાર� વાિષ�ક �ખસ્સા બહાર થતા ંન પરવડ� તેવા ખચાર્ઓની મયાર્દાને ગણતર�મા ંલેશે નહ�. 

“સરપ્રાઈઝ �બ�લ�ગ” એ અચાનક આવ�ુ ંઅણધા�ુ� બેલેન્સ �બલ છે. �યાર� તમે િનયિંત્રત કર� શકતા નથી ક� તમાર� 
સભંાળમા ંકોણ શામેલ છે, તો આ થઈ શક� છે - �મ ક� �યાર� તમે કોઈ કટોકટ�મા ંહોવ અથવા �યાર� તમે કોઈ નેટવકર્મા ં
સમાિવષ્ટ �િુવધાની �લુાકાત ગોઠવો છો, પરં� ુનેટવકર્મા ંસમાિવષ્ટ ન હોય તેવા પ્રદાતા દ્વારા તમને આક�સ્મક ર�તે 

સારવાર આપવામા ંઆવે છે. 

તમે આના માટ� બેલેન્સ �બ�લ�ગથી �રુ�ક્ષત છો: 

આક�સ્મકતાની સેવાઓ 

જો તમે કોઈ આક�સ્મક તબીબી પ�ર�સ્થિતમા ંઆવી �ઓ અને નેટવકર્મા ંસમાિવષ્ટ ન હોય તેવા કોઈ પ્રદાતા અથવા 
�િુવધા દ્વારા આક�સ્મક �િુવધાઓ મેળવો, તો તે પ્રદાતા અથવા �િુવધા તમને � મહ�મ �બલ આપી શક� છે તે તમારા 
નેટવકર્મા ંસમાિવષ્ટ તમારા પ્લાનનો ખચર્-શે�ર�ગ રકમ છે (�મ ક� સહ-�કૂવણીઓ અને સહ-િવમો). આ આક�સ્મકતાની 
સેવાઓ માટ� તમને બેલેન્સ �બલ આપી શકા� ુ ંનથી. �યા ં�ધુી તમે લે�ખત સમંિત ન આપો અને આ સ્વસ્થ થયા 

�યાર� તમે આક�સ્મક સભંાળ પ્રાપ્ત કરો છો અથવા કોઈ નેટવકર્ની �દર સમાિવષ્ટ �ક્લિનક અથવા એમ્બ્�લેુટર� 
સ��કલ ક�ન્દ્ર પર કોઈ નેટવકર્મા ંસમાિવષ્ટ ન હોય તેવા �ક્લિનક દ્વારા સારવાર પ્રાપ્ત કરો છો, તો તમે અચાનક 

આવતા �બલ�ગ અથવા બેલેન્સ �બલ�ગ સામે �રુ�ક્ષત છો. 
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પછ�ની સેવાઓ માટ� બેલેન્સ �બલ ન કરવા માટ� તમા�ંુ રક્ષણ જ�ુ ંન કરો, ત્યા ં�ધુી આમા ંતે સેવાઓનો સમાવેશ થાય 

છે � તમે સ્વસ્થ થયેલી �સ્થિતમા ંહોવ તે પછ� તમે મેળવો છો. 

નેટવકર્મા ંસમાિવષ્ટ �ક્લિનક પર અથવા એમ્બ્�લેુટર� સ��કલ ક�ન્દ્ર પર ઉપલબ્ધ ક�ટલીક સેવાઓ 

�યાર� તમે કોઈ નેટવકર્મા ંસમાિવષ્ટ �ક્લિનક અથવા એમ્બ્�લેુટર� સ��કલ ક�ન્દ્રમાથંી સેવાઓ મેળવો છો, ત્યાર� ક�ટલાક 

પ્રદાતાઓ નેટવકર્મા ં�બન-સમાિવષ્ટ હોઇ શક� છે. આ �કસ્સાઓમા,ં તે પ્રદાતાઓ તમને � મહ�મ �બલ આપી શક� છે તે 

તમારા નેટવકર્મા ંસમાિવષ્ટ તમારા પ્લાનનો ખચર્-શે�ર�ગ રકમ છે. આ આક�સ્મકતાની દવા, એનેસ્થેિસયા, પેથોલો�, 

ર��ડયોલો�, લેબોર�ટર� અને મદદનીશ સ�નને લા� ુપડ� છે. આ પ્રદાતાઓ તમને બેલેન્સ �બલ કર� શકતા નથી અને 

તમને બેલેન્સ �બલ નહ� કરવા તમા�ંુ રક્ષણ જ�ુ ંકરવા કહ� શક� નહ�. 

જો તમે આ નેટવકર્મા ંસમાિવષ્ટ �િુવધાઓ પર સેવાઓ મેળવો છો, તો �યા ં�ધુી તમે લે�ખતમા ંસમંિત ન આપો અને 

તમા�ંુ રક્ષણ જ�ુ ંન કરો ત્યા ં�ધુી નેટવકર્મા ં�બન-સમાિવષ્ટ પ્રદાતાઓ તમને બેલેન્સ �બલ કર� શક� નહ�. 

તમાર� �ાર�ય બેલેન્સ �બ�લ�ગથી તમા�ંુ રક્ષણ જ�ુ ંકરવાની જ�ર નથી. તમાર� નેટવકર્માં સમાિવષ્ટ ન હોય તેવી સભંાળ 

પણ પ્રાપ્ત કરવાની જ�ર નથી. તમે તમારા પ્લાનના નેટવકર્માં રહ�લ પ્રદાતા અથવા �િુવધાને પસદં કર� શકો છો. 

નેટવકર્મા ંસમાિવષ્ટ અથવા નેટવકર્મા ંસમાિવષ્ટ ન હોય તેવી �િુવધા પર ઉપલબ્ધ �બન-આક�સ્મક સેવાઓ 

જો તમે કોઈ નેટવકર્  બહારના સ્થળે હોવ તેવી �ણ હોય અથવા જો તેઓ �બન-નેટવકર્ પ્રદાતાઓ મેળવી રહ્યા હોય 

ત્યાર�, �િુવધા અથવા સસં્થાના સ્ટાફ� તમને તે જણાવ�ુ ંઆવશ્યક છે. સ્ટાફ� તમને એ પણ જણાવ�ુ ંઆવશ્યક છે ક� 
તમે નેટવકર્  બહારના પ્રદાતા પાસેથી પ્રાપ્ત થતી કયા પ્રકારની સેવાઓ પ્રાપ્ત કરશો. 

તમને નેટવકર્મા ંસમાિવષ્ટ પ્રદાતાઓ તમામ કવર કરવામા ંઆવતી તબીબી સેવાઓ આપે તેવી િવનતંી કરવાનો હક 

છે. જો ક�, જો નેટવકર્મા ંસમાિવષ્ટ પ્રદાતા ઉપલબ્ધ ન હોય તેવા સજંોગોમા ંતમાર� નેટવકર્મા ં�બન-સમાિવષ્ટ પ્રદાતા 
પાસેથી તબીબી સેવાઓ પ્રાપ્ત કરવી પડ� શક� છે. જો તમારા િવમાપ્રદાતા સેવાને કવર કરતા ંહોય તો તમને તમારા 
નેટવકર્મા ંસમાિવષ્ટ કરવો પડતો ખચર્- શે�ર�ગ રકમ જ �બલ કરવામા ંઆવશે, � સહ-�કૂવણીઓ, કપાતપાત્રો, 
અને/અથવા સહ-વીમો છે. 

વધારાના રક્ષણો 
• તમારા િવમાપ્રદાતા નેટવકર્મા ં�બન-સમાિવષ્ટ પ્રદાતાઓ અને �િુવધાઓને સીધે સીધી જ �કુવણી કરશે. 

• પ્રદાતા અથવા �િુવધા અથવા સસં્થાએ તેમને ��ૂચત કરાવ્યાના 60 �દવસની �દર તમે વ� ુ�કૂવેલ કોઈપણ રકમ 

પરત કરવી આવશ્યક છે. 
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�યાર� બેલેન્સ �બ�લ�ગ માન્ય ન હોય ત્યાર�, તમે નીચે પ્રમાણેના રક્ષણો પણ ધરાવી શકો છો: 
• તમે તમારા �હસ્સાની �ક�મત �કૂવવા માટ� જ જવાબદાર છો (�મ ક�, સહ-�કૂવણીઓ, સહ-િવમો, અને કપાતપાત્રો ક� � 

તમે કદાચ �કૂવત જો પ્રદાતા અથવા �િુવધા નેટવકર્મા ંસમાિવષ્ટ હોત). તમારો સ્વાસ્થ્ય પ્લાન નેટવકર્મા ં �બન-

સમાિવષ્ટ પ્રદાતાઓ અને �િુવધાઓને સીધે સીધી જ �કુવણી કરશે. 

• તમારા સ્વસ્થ્ય પ્લાનમા ંસામાન્ય ર�તે આ હો�ુ ંઆવશ્યક છે: 

o તે તમાર� સેવાઓ માટ� અગાઉથી મ�ૂંર� (�વૂર્ અિધ�ૃતતા) મેળવવાની આવશ્યકતા િવના આક�સ્મકતાની સેવાઓને 

આવર� લે તે આવશ્યક છે. 

o તે નેટવકર્મા ં�બન-સમાિવષ્ટ પ્રદાતાઓ દ્વારા આક�સ્મકતાની સેવાઓ આવર� લે તે આવશ્યક છે. 

o તે નેટવકર્મા ંસમાિવષ્ટ પ્રદાતા અથવા �િુવધાને �ુ ં�કૂવશે તેના પર તમે પ્રદાતા અથવા �િુવધા (ખચર્-શે�ર�ગ)�ુ ં
�ુ ંલે�ુ ંધરાવો છો અને તે રકમ તમારા લાભોના સ્પષ્ટ�કરણમા ંદશાર્વે તે આવશ્યક છે. 

o તે તમાર� કપાતપાત્ર અને �ખસ્સા બહારની મયાર્દામા ંઆક�સ્મકતાની સેવાઓ અથવા નેટવકર્ની બહારની 
સેવાઓ માટ� તમાર� કરવી પડતી �કૂવણીની કોઈપણ રકમની ગણતર� કર� તે આવશ્યક છે. 

જો તમે માનતા હોવ ક� તમને ખોટ� ર�તે �બલ આપવામા ંઆવ્�ુ ંછે, તો તમે ફ�ડરલ િનયમો �ગે 800-985-3059 પર 

સપંકર્  કર� શકો છો, અથવા તમે �િુવધાના �બ�લ�ગ િવભાગનો 307-773-7150 પર સપંકર્  કર� શકો છો. 

ફ�ડરલ કાયદા હ�ઠળ તમારા અિધકારો િવશે વ� ુમા�હતી માટ� cms.gov/nosurprises/consumers ની �લુાકાત લો. 

મારા હસ્તાક્ષર આ નો�ટસ પ્રાપ્ત થયાની સ્વી�ૃિત આપે છે અને કાયદા હ�ઠળના મારા અિધકારોને જતા ંકરતા ંનથી. 
 
દદ��ુ ંનામ (િપ્રન્ટ કર�લ) દદ� સાથેનો સબંધં 

 

 
દદ� અથવા કાયદ�સર ર�તે અિધ�ૃત પ્રિતિનિધની સહ� તાર�ખ સમય 

અથર્ઘટન: (નામ અથવા #) દ્વારા દદ� માટ� ચચાર્� ુ ંઅથર્ઘટન જો લા� ુપડ� તો   
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