
Política de Assistência Financeira e Política de Assistência Financeira (Assistência de 
Caridade/Assistência Pediátrica/Programa Medicaid) – Resumo em linguagem informal 

 
A Política de Assistência Financeira e a Política de Assistência Financeira (Assistência de 
Caridade/Assistência Pediátrica/Programa Medicaid) do Hackensack University Medical Center 
(doravante designadas coletivamente como "FAP") estão disponíveis para fornecer serviços de 
cuidados de saúde de emergência ou outros serviços de cuidados de saúde necessários a 
desconto parcial ou total fornecidos pelo Hackensack University Medical Center a pacientes 
elegíveis.  Os pacientes que pretendem obter Assistência Financeira devem candidatar-se ao 
programa, o qual é resumido neste documento. 
 
Serviços elegíveis - Serviços de cuidados de saúde de emergência ou outros serviços de 
cuidados de saúde necessários fornecidos e faturados pelo Hackensack University Medical 
Center. A FAP só se aplica a serviços faturados pelo Hackensack University Medical Center. 
Outros serviços que sejam faturados em separado por outros fornecedores de cuidados de 
saúde, como médicos ou laboratórios, não são elegíveis ao abrigo dos termos da FAP.  
 
Pacientes elegíveis - Pacientes que receberem serviços elegíveis, que submetam um Pedido 
de Assistência Financeira (incluindo a documentação / informação relacionada), e que sejam 
considerados como sendo elegíveis para receberem Assistência Financeira pelo Hackensack 
University Medical Center. 
 
Como efetuar o pedido - A FAP e o Formulário de Inscrição relacionado podem ser 
obtidos/preenchidos/apresentados da seguinte maneira: 
 
Consultar a informação no Web site do Centro Médico:  Um indivíduo pode consultar 
informação sobre assistência financeira online no seguinte Web site: 
http://www.hackensackumc.org/financialassistancepolicy 
 
Pedido - Um indivíduo pode efetuar um pedido de assistência financeira preenchendo uma 
cópia em papel do pedido.  O pedido em papel encontra-se disponível gratuitamente através de 
qualquer um dos seguintes meios: 

Por correio:  Escrevendo para a morada abaixo e solicitando uma cópia em 
papel do pedido de assistência financeira: 

100 First Street - Suite 300 
Hackensack, NJ  07601 

 
Em pessoa:  Dirigindo-se ao Financial Assistance Department (Departamento de 
Assistência Financeira) em pessoa (de segunda a sexta, das 08:00 às 16:00), 
situado na seguinte morada: 

100 First Street - Suite 300 
Hackensack, NJ  07601 

 
Por telefone:  É possível contactar o Departamento de Assistência Financeira 
através do seguinte número (551)-996-4343. 

 
Idiomas disponíveis - A Política de Assistência Financeira, o respetivo pedido e o resumo em 
linguagem informal encontram-se disponíveis no idioma primário de quaisquer populações com 
uma competência limitada em inglês ("LEP") que constituam cinco por cento (5%) ou 1.000 
indivíduos, o que for menor, na área de serviço primária servida pelo Centro Médico. 
 



 

Os pedidos preenchidos podem ser enviados para o Departamento de Assistência Financeira 
sito na seguinte morada: Financial Assistance Department, 100 First Street, Suite 300, 
Hackensack, NJ 07601. 

 
Determinação de elegibilidade para assistência financeira - De uma maneira geral, as Pessoas 
Elegíveis têm direito a receber Assistência Financeira, utilizando uma escala móvel, quando o 
seu Rendimento do Agregado Familiar se encontra a ou abaixo de 500% do disposto nas 
Diretrizes de Pobreza Federais (Federal Poverty Guidelines - FPG) do Governo Federal. A 
elegibilidade para receber Assistência Financeira significa que as Pessoas Elegíveis terão os 
seus cuidados de saúde cobertos, total ou parcialmente, e não lhes serão faturados montantes 
superiores aos "Montantes Geralmente Faturados" (Amounts Generally Billed - AGB) a pessoas 
com cobertura de seguro (AGB, conforme definido no IRC, Secção 501(r) pela Administração 
Tributária (Internal Revenue Service). Os níveis de Assistência Financeira, com base apenas 
no Rendimento do Agregado Familiar e nas FPG, são determinados se o rendimento se 
encontrar a um nível até 500% do limite indicado nas FPG.   
 
Nota - Outros critérios além das FPG são igualmente considerados (por ex., disponibilidade de 
numerário ou outros bens que possam ser convertidos em numerário, e rendimento líquido 
mensal em excesso relativo a despesas mensais domésticas), os quais se podem traduzir em 
exceções ao indicado anteriormente. Caso não seja relatado nenhum Rendimento do Agregado 
Familiar, será necessário fornecer informação acerca do modo como são cumpridas as 
necessidades diárias. O Departamento de Assistência Financeira do Hackensack University 
Medical Center analisa os pedidos submetidos que estejam completos e determina a 
Elegibilidade para receber Assistência Financeira de acordo com os termos da Política de 
Assistência Financeira do Hackensack University Medical Center. Os pedidos que não estejam 
preenchidos na sua totalidade não serão considerados, mas os requerentes serão notificados 
disto e terão uma oportunidade de fornecer a documentação/informação em falta. 
 
Para solicitar ajuda, ou caso tenha quaisquer dúvidas, dirija-se ou ligue para o Departamento 
de Assistência Financeira (de segunda a sexta, das 08:00 às 16:00), situado em: 100 First 
Street - Suite 300, Hackensack, NJ  07601, ou ligue para o número (551)-996-4343. 
 


