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Cel: 
Określenie zasad regulujących windykację opłat związanych z opieką nad pacjentami 
świadczoną w placówkach Hackensack University Medical Center (w dalszej części 
dokumentu określanych jako „Medical Center”) oraz procedur dotyczących interakcji 
pomiędzy pacjentem, poręczycielem oraz Działem obsługi klientów i personelem 
rejestracji w Medical Center.   
 
Zastosowanie niniejszych zasad zapewni ujednolicenie procedur widnykacji należności 
Medical Center i utrzymanie dobrej reputacji, z jakiej Medical Center jest znany.   Zasady 
zwiększą również świadomość dostępności pomocy finansowej dla uprawnionych 
pacjentów wymagających opieki w nagłych przypadkach zagrożenia życia i zdrowia lub 
wymagających udzielenia innej niezbędnej opieki medycznej i pozwoli określić 
procedury, na podstawie których pacjenci będą mogli ubiegać się o pomoc finansową. 
 
Głównym celem będzie poprawa komunikacji z pacjentami, zwiększenie przejrzystości 
cen, poprawa inkasowania opłat przed wykonaniem usługi oraz znaczna poprawa relacji 
z pacjentami i społecznością poprzez udostępnienie pacjentom informacji potrzebnych 
do zrozumienia ceny opieki.  Ponadto Medical Center usilnie stara się zwiększyć dostęp 
do swoich usług poprzez zapewnienie szerszego dostępu do usług dla wszystkich 
członków społeczności. 
 
Filozofia Hackensack University Medical Center: 
Hackensack University Medical Center określił swoją misję, która pozwoli mu spełnić 
potrzeby medyczne obsługiwanych społeczności. Bezpieczna polityka finansowa 
stosująca rozsądne zasady kredytowania i windykacji należności, a także opcje 
kompleksowej pomocy finansowej mają kluczowe znaczenie i stanowią fundament misji 
Medical Center. Hackensack University Medical Center będzie dbać o przejrzystość cen, 
informując pacjentów o ich odpowiedzialności finansowej przed wyświadczeniem im 
usług, z wyjątkiem świadczeń w nagłych przypadkach.  Zasady uwzględniają sytuację 
finansową naszych pacjentów i dbają o ich godność, zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w stanie New Jersey i regulującymi program Charity Care (Opieka 
charytatywna), P.L. 1992, rozdział 160. 
 
Należy pamiętać, że zgodnie z ustawą Emergency Medical Treatment & Active Labor Act 
(Ustawa o pomocy medycznej w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia i porodu, EMTALA) 
z roku 1986, osoby w stanie zagrożenia zdrowia lub życia zostaną poddane badaniu 
przesiewowemu i ustabilizowane niezależnie od ich możliwości uiszczenia opłaty. Tego 
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rodzaju usługi nie będą z żadnych względów opóźniane, odmawiane lub w inny sposób 
zastrzeżone, w tym ze względu na możliwości płatnicze. Informacje na ten temat można 
znaleźć w Zasadach administracyjnych 558-1, Przeniesienie pacjenta i Ustawa o pomocy 
medycznej w sytuacjach zagrożeniach zdrowia, życia i porodu (EMTALA). 
 
I. Pobieranie opłat z góry – ogólna populacja pacjentów 
 
Zasady: 
Dla celów niniejszych zasad „należności pokrywane przez pacjenta” w przypadku 
pacjentów ubezpieczonych oznacza kwoty należne od pacjenta ze wszystkich tytułów 
zdefiniowanych przez płatnika. Termin „płatności pokrywane przez pacjenta” w 
przypadku pacjentów nieubezpieczonych oznacza wysokość naszej życzliwej opieki 
(Compassionate Care). Termin „placówka” odnosi się do cen za „korzystanie z usług 
placówki”, a nie cen obowiązujących w gabinecie lekarskim. Termin „udział w kosztach” 
odnosi się do udziałów własnych, współubezpieczenia i dopłat. 
 
Na ogół pacjent lub poręczyciel będzie zobowiązany do pokrycia części płatności w 
następujących okolicznościach: 

A. Pacjent nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego na usługi świadczone w 
placówce. 

B. Pacjent posiada ubezpieczenie zdrowotne na usługi świadczone w placówce; 
jednak planowana usługa nie jest pokrywana w ramach ubezpieczenia 
zdrowotnego (np. operacja plastyczna). 

C. Pacjent posiada ubezpieczenie zdrowotne, jednak po jego weryfikacji okazuje 
się, że zalega z udziałem w kosztach.  Może to być roczny udział własny, 
odpowiednie współubezpieczenie lub dopłata za usługi wyświadczone w 
placówce. 

D. Pacjent ponosi karę za korzystanie z usług poza siecią (Medical Center nie 
należy do określonej sieci). Tego rodzaju kara jest nakładana przez płatników 
w sytuacji, gdy pacjent jest leczony w placówce lub przez lekarza spoza sieci.  
Kara zależy od ubezpieczenia szpitalnego pacjenta. 

E. Pacjent wykorzystał swoje ubezpieczenie zdrowotne na bieżący okres 
świadczeń (maksymalna suma na rok świadczeń, rok kalendarzowy lub na całe 
życie). 

 
W przypadku pacjentów i poręczycieli posiadających ubezpieczenie zdrowotne w 
danej placówce, przy określaniu lub  pobieraniu części płatności pokrywanej przez 
pacjenta należy korzystać z następujących wytycznych: 
 

A. Udział własny obowiązujący w Medicare za usługi szpitalne 
Udział własny w Medicare za usługi szpitalne w roku 2016 wynosi 1288,00 USD. 

 
B. Współubezpieczenie w Medicare za usługi ambulatoryjne 
Jeśli pacjent nie jest objęty dodatkowym ubezpieczeniem, należy pobrać kwotę 
współubezpieczenia wskazaną w harmonogramie płatności HUMC APC.  
Odpowiednia kwota jest podana w kolumnie „Współubezpieczenie”. Jeśli 
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wyświadczona usługa nie jest wyszczególniona na liście APC, należy sprawdzić w 
odpowiednim harmonogramie opłat Medicare w oparciu o wyświadczoną usługę 
(rehabilitacja, mammografia, MICU/AMB, kliniczne badania laboratoryjne, 
szkolenie na temat cukrzycy, itd.). 
Należy poinformować beneficjenta, że są to szacunkowe wydatki własne.  Jeśli 
zobowiązanie będzie wyższe, pacjent otrzyma rachunek na tę kwotę. Jeżeli kwota 
będzie niższa niż pobrana opłata, pacjent otrzyma zwrot nadpłaty. 

 
 

C. Medicaid 
Na ogół za pokrywane usługi nie obowiązują „opłaty własne” pacjenta. Jednak w 
zależności od poziomu ubezpieczenia Medicaid mogą obowiązywać opłaty własne 
za współubezpieczenie lub usługi nierefundowane. 

 
D. Ubezpieczenie Blue Cross and Blue Shield  
Należy potwierdzić zobowiązania lub ceny i wydatki własne pacjenta poprzez 
weryfikację elektroniczną (RTE lub strona internetowa płatnika) lub kontaktując 
się z Blue Cross. Należy zweryfikować, czy pacjent ma zobowiązania lub 
nierefundowane usługi. Należy uzyskać informacje o kwocie wynikającej ze 
współdzielenia kosztów i powiadomić o niej pacjenta. Wysokość dopłaty ETC 
należy zweryfikować za pośrednictwem systemu weryfikacji uprawnień RTE (RTE 
Eligibility Verification) lub wchodząc na stronę internetową płatnika. Jeśli kwoty 
tej nie będzie można zweryfikować w ten sposób, można ją znaleźć na karcie 
identyfikacyjnej ubezpieczenia pacjenta. Ostatecznie można się skontaktować 
bezpośrednio z odpowiednim płatnikiem. 

 
E. Płatnicy komercyjni i z planów zorganizowanej opieki zdrowotnej (Managed 

Care)  
Należy potwierdzić zobowiązania lub ceny i wydatki własne pacjenta poprzez 
weryfikację elektroniczną (RTE lub strona internetowa płatnika) lub kontaktując 
się z płatnikiem. Należy zweryfikować, czy pacjent ma zobowiązania lub 
nierefundowane usługi. Należy uzyskać informacje o kwocie wynikającej ze 
współdzielenia kosztów i powiadomić o niej pacjenta. Wysokość dopłaty ETC 
należy zweryfikować za pośrednictwem systemu weryfikacji uprawnień RTE (RTE 
Eligibility Verification) lub wchodząc na stronę internetową płatnika. Jeśli kwoty 
tej nie będzie można zweryfikować w ten sposób, można ją znaleźć na karcie 
identyfikacyjnej ubezpieczenia pacjenta. Ostatecznie można się skontaktować 
bezpośrednio z odpowiednim płatnikiem. 

 
1. Planowe przyjęcia do szpitala, chirurgia ambulatoryjna i pacjenci 

ambulatoryjni umieszczeni na oddziale   (wizyty planowe) 
a. Pacjenci posiadający i nieposiadający ubezpieczenie 

muszą mieć uregulowaną sytuację finansową: 
i. przed lub w dniu przeprowadzania badań przed 

przyjęciem do szpitala; lub 
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ii. najpóźniej do 12 w południe 3 (trzy) dni robocze przed 
zabiegiem. 

       
 
Termin „uregulowana sytuacja finansowa” odnosi się do weryfikacji 
ubezpieczenia, pobrania opłat własnych od pacjentów i uzyskanie wymaganych 
wstępnie oświadczeń, upoważnień i skierowań w przypadku pacjentów 
ubezpieczonych.  Wydatki z własnej kieszeni pacjentów ubezpieczonych mogą 
obejmować udziały własne, współubezpieczenie i dopłaty, a także koszty 
wyłączone z ubezpieczenia (zabiegi nierefundowane). W przypadku pacjentów 
nieposiadających ubezpieczenia, wydatki z własnej kieszeni zależą od stawek 
życzliwej opieki obowiązujących w Hackensack University Medical Center. 
 
Jeśli sytuacja finansowa pacjenta nie zostanie uregulowana w określonym 
okresie, dyrektor ds. klinicznych lub administrator danego obszaru usług zostanie 
o tym poinformowany i podejmie decyzję o tym, na ile pilny jest stan pacjenta i 
wymagany zabieg lub badanie.   
 

b. Przed przyjęciem do szpitala 
Hackensack University Medical będzie w miarę możności wstępnie 
rejestrować wszystkie planowe świadczenia.  Przed przyjęciem 
pacjenta do szpitala należy określić metodę płatności, w tym 
wysokość opłat własnych pacjenta i wcześniejsze zaległe kwoty. 
Przed zaplanowanym zabiegiem przeprowadzone zostaną oceny 
finansowe.  W razie konieczności zostanie zawarte porozumienie 
finansowe w oparciu o alternatywne metody płatności określone 
w niniejszych zasadach począwszy od Części II (E).   
 

2. Część płatności pokrywana przez pacjenta za planowe usługi 
ambulatoryjne  
Pacjenci ubezpieczeni i nieubezpieczeni muszą mieć uregulowaną 
sytuację finansową najpóźniej do 12 w południe 3 (trzy) dni robocze 
przed zabiegiem.  
 
Termin „uregulowana sytuacja finansowa” odnosi się do weryfikacji 
ubezpieczenia, pobrania opłat własnych  i uzyskanie wymaganych 
wstępnie oświadczeń, upoważnień i skierowań w przypadku pacjentów 
ubezpieczonych. Wydatki własne mogą obejmować udziały, 
współubezpieczenie i dopłaty, a także koszty wyłączone z ubezpieczenia 
(zabiegi nierefundowane).  W przypadku pacjentów nieposiadających 
ubezpieczenia, wydatki własne zależą od stawek życzliwej opieki 
obowiązujących w Hackensack University Medical Center. 

 
Jeśli sytuacja finansowa pacjenta nie zostanie uregulowana w określonym 
okresie, dyrektor ds. klinicznych lub administrator danego obszaru usług 
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zostanie o tym poinformowany i podejmie decyzję o tym, na ile pilny jest 
stan pacjenta i wymagany zabieg lub badanie.   

 
3. Przyjęcie do szpitala w pilnym przypadku, przeniesienie, bezpośrednie 

przyjęcia do szpitala 
Ocena kwalifikacji i weryfikacja świadczeń pacjentów, których stan 
wymaga pilnej pomocy,  przenoszonych lub przyjmowanych 
bezpośrednio, przeprowadzona zostanie w chwili przyjęcia do 
Hackensack University Medical Center. 

 
4. Centrum ratunkowe i urazowe (Emergency Trauma Center, ETC) 

Personel Hackensack University Medical Center będzie oceniać stan 
pacjentów i leczyć ich zanim zostaną omówione kwestie finansowe.  
Hackensack University Medical Center nie odmówi nikomu świadczeń w 
centrum ETC. Po przeprowadzeniu badania przesiewowego i uzyskaniu 
zgody lekarza zostanie podjęta próba uzyskania informacji o 
ubezpieczeniu i zobowiązaniach własnych pacjenta. 

 
Po weryfikacji uprawnień Hackensack University Medical Center 
uwzględni w rachunku wszystkie ubezpieczenia zdrowotne, w tym 
Medicare, Medicaid i innych płatników. 

  
5. Ustalenia dotyczące zorganizowanej opieki (Managed Care) – pacjenci 

ubezpieczeni 
Hackensack University Medical Center zawarł określone umowy 
dotyczące zorganizowanej opieki.  Zobowiązania pacjenta zostaną 
określone przez. Kwota zostanie obliczona na podstawie stawki 
uzgodnionej z płatnikiem.  
 

W Załączniku A do niniejszych zasad podano terminy i dalsze informacje dotyczące 
windykacji należności od pacjentów HackensackUMC oraz zgodności z Kodeksem 
podatkowym §501(r)(6). 

 
II. Zasady pomocy finansowej  
  

W przypadkach dotyczących leczenia uprawnionych dzieci lub pacjentów  
Medicaid, proszę zapoznać się z Zasadami administracyjnymi 1846, Zasady 
pomocy finansowej (Charity Care/Kid Care/Medicaid (Opieka charytatywna), 
Opieka nad dziećmi/Medicaid). 
 
Zwracamy uwagę, że nie wszystkie usługi świadczone w placówkach szpitalnych 
Medical Center są objęte niniejszymi zasadami. Wykaz świadczeniodawców, 
którzy świadczą w oddziałach szpitalnych usługi w sytuacjach nagłego zagrożenia 
życia lub zdrowia i inne usługi niezbędne ze względów medycznych, można 
znaleźć w Załączniku B. Podano tam informacje o tym, którzy świadczeniodawcy 
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są objęci niniejszymi zasadami. Wykaz świadczeniodawców będzie aktualizowany 
co kwartał. 

 
A. Zasady dotyczące zniżek w ramach życzliwej opieki HackensackUMC  

Po uwzględnieniu zniżki związanej z życzliwą opieką całkowita kwota należna za 
wyświadczone usługi będzie oparta na stawkach płatności życzliwej opieki i 
pokrywanych przez pacjentów szpitalnych i ambulatoryjnych.  Stawki właściwe 
dla życzliwej opieki dla pacjentów szpitalnych obowiązują w jednorodnych 
grupach pacjentów (DRG) Medicare w bieżącym roku.  Stawki właściwe dla 
życzliwej opieki dla pacjentów ambulatoryjnych są oparte na stawkach APC 
Medicare (klasyfikacja płatności za usługi ambulatoryjne) pomnożonych przez 
dwa lub określonych w harmonogramie płatności Medicare pomnożonych przez 
dwa, w zależności od wyświadczonej usługi.***  Są to stawki ostateczne,   które 
nie będą podlegały dalszym zniżkom, jednak nikt uprawniony do pomocy 
finansowej nie będzie obciążony sumą wyższą niż ogólnie obowiązujące kwoty 
(AGB) (zdefiniowane w dalszej części).  
 
Po uwzględnieniu na koncie pacjenta stawki życzliwej opieki, głównego płatnika 
należy zmienić z „płatność pokrywana przez pacjenta na „Q75” – „Opieka 
charytatywna HUMC”.  Dzięki temu na koncie zostanie automatycznie 
uwzględniony rabat właściwy dla życzliwej opieki.   
 

B. Zasady zniżek 15 w stanie New Jersey 
 Od 4 lutego 2009 r. nieubezpieczeni pacjenci, których dochód na rodzinę mieści 

się w granicach od 300% do 500% federalnej granicy ubóstwa, przejdą badanie 
przesiewowe według aktualnej procedury opieki charytatywnej.  Po 
zakwalifikowaniu, należy zmienić głównego płatnika na „Q76” – „Opieka New 
Jersey State 15”.  Stawki szpitalnej opieki w stanie New Jersey 15 obowiązują w 
jednorodnych grupach pacjentów (ang. DRG) Medicare w bieżącym roku.  Stawki 
właściwe dla szpitalnej opieki w stanie New Jersey 15 są oparte na stawkach APC 
Medicare (klasyfikacja płatności za usługi ambulatoryjne) pomnożonych przez 
115% lub stawkach określonych w harmonogramie płatności Medicare 
pomnożonych przez 115%, w zależności od wyświadczonej usługi. 

  
Płatności pokrywanego przez pacjenta po uwzględnieniu kwot ubezpieczenia 
(udziały własne, współubezpieczenia i dopłaty) nie będą podlegały zniżkom, 
chyba że pacjent w inny sposób kwalifikuje się  do zniżek w świetle niniejszych 
zasad. 
 

C. Obliczenie ogólnie obowiązujących kwot ( AGB) za opiekę w trybie pogotowia 
lub inną opiekę niezbędną ze względów medycznych  
Zgodnie z §501(r)(5) Kodeksu podatkowego, w przypadku nagłej sytuacji 
zagrożenia zdrowia lub życia lub konieczności zapewnienia innej opieki 
niezbędnej ze względów medycznych, pacjenci kwalifikujący się w ramach 
niniejszych zasad do uzyskania pomocy finansowej nie będą obciążani kwotą 
wyższą niż osoby posiadające ubezpieczenie pokrywające taką opiekę.  
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Osoba zazakwalifikowana do uzyskania pomocy finansowej, wymagająca pomocy 
w trybie pogotowia lub innej pomocy niezbędnej ze względów medycznych 
zostanie obciążona niższą z następujących kwot:  
 

1. Kwota obliczona zgodnie z powyższymi częściami (II)(A)-(B); lub  
2. ogólnie obowiązujące kwoty (AGB). 

 
Kwoty AGB za usługi Medicare plus prywatne ubezpieczenia zdrowotne są 
obliczane przy użyciu metody retrospekcyjnej.  Obowiązujące obecnie wartości 
procentowe AGB to: 

1. Szpitalne: 26% 
2. Ambulatoryjne: 32% 
3. Ambulatoryjne na oddziale ratunkowym: 22% 

 
D. Formy płatności   

Hackensack University Medical Center akceptuje następujące formy 
 płatności: 

1. Gotówka 
2. Przekaz pieniężny 
3. Wybrane karty kredytowe - Visa, Mastercard, American Express,  
      Discover 
4. Karty debetowe z logo Visa lub MasterCard 
5. Czeki bankowe 
6. Czeki osobiste  

 
E. Plan umów finansowych Hackensack University Medical Center 

Na żądanie mogą być zwierane umowy finansowe.  Należy pobrać minimalną 
zaliczkę, a pozostała część może zostać rozłożona na raty bez oprocentowania.  
 

F. Umowy finansowe dotyczące kont z zaległymi należnościami    
Wszystkie uzgodnienia będą ustalane przy użyciu formularza płatności na 
podstawie umowy finansowej.  Wszystkie wypełnione formularze należy 
rozprowadzić w następujący sposób: 
- Jeden egzemplarz dla pacjenta. 
- Jeden egzemplarz do konta/dokumentacji pacjenta 
- Jeden egzemplarz do kierownika Działu obsługi klienta 
(Outpatient Financial Agreement, English) (Outpatient Financial Agreement, 
Spanish) and (Inpatient Financial Agreement, English) (Inpatient Financial 
Agreement, Spanish) 
 
Umowa finansowa zostanie w całości omówiona z pacjentem/poręczycielem.  W 
umowie pojawi się następujący zapis: 
„Potwierdzam, że niewywiązanie się ze zobowiązań określonych w planie 
płatności spowoduje przekazanie mojego konta do windykacji przez 
Hackensack UMC. Potwierdzam również, że w przypadku niewywiązania się z 

http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Outpatient%20Financial%20Agreement.doc
http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Outpatient%20Financial%20Agreement%20Spanish.doc
http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Outpatient%20Financial%20Agreement%20Spanish.doc
http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Inpatient%20Financial%20Agreement.doc
http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Inpatient%20Financial%20Agreement%20%20Spanish.doc
http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Inpatient%20Financial%20Agreement%20%20Spanish.doc
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umowy, wszelkie przyznane zniżki zostaną zamienione na pełne kwoty”, oraz 
„Wszystkie opłaty w chwili rejestracji są szacunkowe i oparte na planie 
leczenia ustalonym przez lekarza i mogą ulec zmianie.  Uwaga: osoby 
nieuprawnione do pomocy finansowej (FAP) będą obciążone stawkami 
wyższymi niż AGB”.    
 

G.  Programy pomocy finansowej - New Jersey Medicaid lub Charity Care 
Wszyscy pacjenci, którzy nie będą w stanie opłacić stawek życzliwej opieki 
HackensackUMC, zostaną początkowo skierowani do doradcy finansowego.  Jeśli 
doradca nie będzie w stanie wyjaśnić sytuacji finansowej pacjenta, pacjent 
zostanie skierowany do referatu pomocy finansowej.  Tam zapadnie decyzja, czy 
pacjent kwalifikuje się do któregoś z programów uprawniających.   

 
H. Zasady dotyczące pacjentów zagranicznych: 

 Definicja HackensackUMC dotycząca pacjenta zagranicznego: 
 Pacjenci mieszkający obecnie w innym kraju, którzy przyjeżdżają do USA 

w celu leczenia w Hackensack University Medical Center („Medical 
Center”) i otrzymania określonych świadczeń.  Świadczenia te są z góry 
uzgodnione i NIE podlegają postanowieniom programu pomocy 
finansowej określonym w niniejszej polityce 
 
Wszystkim pacjentom zagranicznym, którzy uzgodnią przyjazd do 
Hackensack University Medical Center w celu otrzymania uzgodnionego 
wcześniej leczenia, przyznana zostanie  zatwierdzona stawka zwrotu 
kosztów za m.in. następujące usługi: 

- Kardiologia 
- Programy przeszczepu narządów  
- Onkologia 
- Ortopedia 
- Zabiegi ortopedyczne 

 
Pacjenci zostaną wstępnie umówieni na wizyty, podczas których zostaną 
ustalone szczegóły przelewu funduszy (w tym nr telefonu do przelewu) na 
pokrycie leczenia.  Przelewu funduszy należy dokonać na 5 (pięć)  dni 
roboczych przed wizytą pacjenta w Medical Center.  Niewykorzystane 
przedpłacone kwoty zostaną zwrócone.    

 
I. Ubieganie się o pomoc finansową  

a.   Dostępne języki 
i. Zasady pomocy finansowej Medical Center (FAP), wniosek i 

streszczenie napisane prostym językiem (PLS) są dostępne po 
angielsku i w głównym języku populacji z ograniczoną biegłością w 
posługiwaniu się językiem angielskim („LEP”), stanowiącą mniejszą 
z następujących grup: 1000 osób lub 5% (pięć procent) ludności na 
głównym obszarze objętym usługami Medical Center. Dokumenty 
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te są dostępne na stronie internetowej Medical Center, a także 
bezpłatnie na żądanie.  

b.  Informacje na stronie internetowej Medical Center 
i.   Informacje na temat pomocy finansowej są dostępne na stronie 

http://www.hackensackumc.org/financialassistancepolicy 
c. Wniosek 

i. O pomoc finansową można się ubiegać składając wniosek w 
formie papierowej, który   można uzyskać bezpłatnie i dostarczyć 
w następujący sposób: 

a) Pocztą:  wysyłając prośbę o drukowany formularz wniosku 
o pomoc finansową na adres: 

1) 100 First Street - Suite 300 
Hackensack, NJ  07601 

b) Osobiście:  udając się osobiście do Działu pomocy 
finansowej (od poniedziałku do piątku, od 8:00 do 16:00), 
pod adresem: 

1) 100 First Street - Suite 300 
Hackensack, NJ  07601 

c) Telefonicznie:  Z Działem pomocy finansowej można 
skontaktować się telefonicznie pod numerem (551)-996-
4343. 
 

d. Okres składania wniosków:   
i. Pacjenci mogą złożyć wniosek o pomoc w ciągu 365 (trzystu 

sześćdziesięciu pięciu) dni od daty otrzymania pierwszego 
rachunku po wypisie ze szpitala. 

ii. Niepełne wnioski nie są rozpatrywane, w takiej sytuacji 
wnioskodawcy są informowani o brakach i mają możliwość 
uzupełnienia brakujących dokumentów lub informacji. 
 

e. Wypełnione wnioski:   
i. Wypełnione wnioski należy wysłać pocztą do Działu pomocy 

finansowej na podany wyżej adres. 
 

 
ZAŁĄCZNIK A: Terminy windykacji należności od pacjentów szpitalnych i 

ambulatoryjnych HackensackUMC  
 
Hackensack University Medical Center dostarcza rachunki za wykonane usługi po 
rozpatrzeniu roszczenia  przez ubezpieczyciela.   Salda po uwzględnieniu ubezpieczenia 
obejmują następujące pozycje: 

1. Płatności pokrywane przez pacjenta (pacjenci bez ubezpieczenia) 

2. Płatności pokrywane przez pacjenta po uwzględnieniu ubezpieczenia 

(ubezpieczyciel wywiązał się ze swojego zobowiązania, za pozostałą kwotę 

odpowiada pacjent) 

3. Opieka charytatywna HackensackUMC (życzliwa opieka – opłaty ze zniżką) 

http://www.hackensackumc.org/financialassistancepolicy
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4. Płatności pokrywane przez pacjenta po uwzględnieniu Medicare (pacjenci 

odpowiedzialni za opłaty zgodnie z zasadami Medicare) 

Do pacjentów nieposiadających ubezpieczenia rachunek jest wysyłany około pięć dni od 
daty wypisania ze szpitala lub wykonania usługi. 
 
Okres rozliczeniowy rachunków innych niż Medicare – zanim kwota zostanie 
przekazana do windykacji, całkowity okres rozliczeniowy wynosi 62 dni.  Po pokryciu 
przez ubezpieczyciela właściwej kwoty, rachunek zostaje wysyłany do pacjenta.  Całą 
kwotę należy zapłacić w terminie podanym na rachunku.  Jeśli zaległa kwota nie zostanie 
wpłacona w terminie, pacjent będzie nadal otrzymywał kolejne rachunki (w sumie 
maksymalnie trzy rachunki).  Jeśli opłata nie zostanie uiszczona, przed windykacją 
należności pacjent otrzyma ostateczne wezwanie do zapłaty w ciągu dziesięciu dni.  Jeśli 
opłata nadal nie zostanie uiszczona, rachunek pacjenta zostanie skierowany do agencji 
windykacyjnej. 
 
Okres rozliczeniowy rachunków Medicare – zanim kwota zostanie przekazana do 
windykacji, całkowity okres rozliczeniowy wynosi 120 dni.  Po pokryciu właściwej kwoty 
przez Medicare i innych dodatkowych ubezpieczycieli, rachunek zostaje wysyłany do 
pacjenta.  Całą kwotę należy zapłacić w terminie podanym na rachunku. Jeśli zaległa 
kwota nie zostanie wpłacona w terminie, pacjent będzie nadal otrzymywał kolejne 
rachunki (w sumie maksymalnie cztery rachunki).  Jeśli opłata nie zostanie uiszczona, 
przed windykacją należności pacjent otrzyma ostateczne wezwanie do zapłaty w ciągu 
dziesięciu dni.  Jeśli opłata nadal nie zostanie uiszczona, rachunek pacjenta zostanie 
skierowany do agencji windykacyjnej. 
Adres dla płatności pacjentów:  
Hackensack University Medical Center 
P.O. Box 48027 
Newark NJ 07101-4827  
 
Pacjenci, którzy mają pytania dotyczące swojego salda mogą zadzwonić do Działu 
obsługi klientów pod numer 551-996-3355 
Pacjenci, którzy nie są w stanie opłacić kwoty zaległej na rachunku, mogą zadzwonić do 
Działu obsługi klientów pod numer 551-996-3355, aby dowiedzieć się, czy mogą 
zakwalifikować się do określenia opcji płatności.  Pacjenci, którzy nie są w stanie 
zapłacić, mogą skontaktować się z Biurem pomocy finansowej pod numer 551-996-4343, 
aby dowiedzieć się, czy mogą zakwalifikować się do uzyskania pomocy finansowej. 
 
Nadzwyczajne działania związane z windykacją należności mogą obejmować między 
innymi: ustanowienia zastawu na własności osobistej, przejęcie własności pacjenta, 
zajęcie lub zabezpieczenie konta bankowego pacjenta lub innej własności osobistej, 
wszczęcie postępowania cywilnego przeciwko pacjentowi, przyczynienie się do 
aresztowania pacjenta i zajęcie wynagrodzenia na poczet należności.  Do 
nadzwyczajnych działań związanych z windykacją należności odnoszą się następujące 
terminy: 
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1.  Termin powiadomienia:  przed podjęciem nadzwyczajnych działań związanych z 

windykacją należności w celu uzyskania płatności Medical Center powiadomi 

pacjenta o zasadach windykacji należności, płatności i pomocy finansowej i 

wstrzyma się od podejmowania nadzwyczajnych działań związanych z 

windykacją należności przez okres 120 dni od daty otrzymania przez pacjenta 

pierwszego rachunku po wypisie ze szpitala.  

2. Okres składania wniosków:  pacjenci mogą złożyć wniosek w ciągu 240 dni od 

daty otrzymania pierwszego rachunku po wypisie ze szpitala.   

3. Czas oczekiwania na podjęcie nadzwyczajnych działań związanych z windykacją 

należności:  przed podjęciem nadzwyczajnych działań związanych z windykacją 

należności HackensackUMC musi powiadomić o tym pacjenta z co najmniej 30-

dniowym (trzydziestodniowym)  wyprzedzeniem.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIK B: Świadczeniodawcy według oddziałów, którzy świadczą w placówce 

szpitalnej usługi w trybie pogotowia i inne usługi niezbędne ze 
względów medycznych 

 

Oddział/jednostka/grupa Objęty zasadami pomocy finansowej? 

Oddział Anestezjologii Nie 

Centrum Nowotworowe Nie 

Oddział Stomatologii Nie 

Oddział Pogotowia Nie 

Oddział Medycyny Rodzinnej Nie 

Oddział Internistyczny Nie 

Oddział Neurochirurgii Nie 

Oddział Położnictwa i Ginekologii Nie 

Oddział Okulistyczny Nie 

Oddział Chirurgii Ortopedycznej Nie 

Oddział Otolaryngologii Nie 

Zakład Patologii Nie 

Oddział Pediatryczny Nie 
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Oddział Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Nie 

Oddział Podiatrii Nie 

Oddział Psychiatrii i Medycyny Behawioralnej Nie 

Oddział Radioonkologii Nie 

Oddział Radiologii Nie 

Oddział Rehabilitacji Nie 

Oddział Chirurgii Nie 

Oddział Urologii Nie 

Szpitale Nie 

Usługi laboratoryjne Nie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


