
 

 

Zasady pomocy finansowej (opieka charytatywna, opieka nad dziećmi, Medicaid) – 
przystępne podsumowanie na 

 
Celem Zasady pomocy finansowej HackensackUMC i i opieki charytatywnej,opieki nad dziećmi 
iMedicaid, (w dalszej części dokumentu łącznie określane jako „FAP”) maja na celu zapewnienie 
uprawnionym pacjentom częściowych zniżek lub całkowitego zwolnienia z opłat za usługi 
świadczone przez HackensackUMC w nagłych przypadkach lub za inne usługi niezbędne ze 
względów medycznych.  Pacjenci ubiegający się o pomoc finansową muszą złożyć wniosek o 
uczestnictwo w opisanym w tym dokumencie programie. 
 
Kwalifikujące się usługi - usługi pogotowia i inne niezbędne ze względów medycznych 
świadczone przez HackensackUMC, za które HackensackUMC wystawia rachunek. FAP dotyczy 
wyłącznie usług, za które rachunek wystawia HackensackUMC. Inne usługi, za które rachunek 
wystawiają inni świadczeniodawcy, np. lekarze lub laboratoria, nie kwalifikują się do 
uczestnictwa w programie FAP.  
 
Kwalifikujący się pacjenci - Pacjenci otrzymujący kwalifikujące się usługi, którzy złożą 
wypełniony Wniosek o pomoc finansową (łącznie z powiązaną dokumentacją i informacjami) 
oraz zostaną zakaniani przez HackensackUMC do uzyskania pomocy finansowej. 
 
Jak złożyć wniosek - FAP i Formularz wniosku można uzyskać, wypełnić i złożyć w następujący 
sposób: 
 
Można przejrzeć informacje na stronie internetowej Medical Center:  
http://www.hackensackumc.org/financialassistancepolicy 
 
Wniosek- O pomoc finansową można się ubiegać składając wniosek na drukowanym 
formularzu.  Formularz można uzyskać bezpłatnie w następujący sposób: 

Pocztą:  wysyłając prośbę o formularz wniosku o pomoc finansową na adres: 
100 First Street - Suite 300 
Hackensack, NJ  07601 

 
Osobiście:  w Dziale pomocy finansowej (od poniedziałku do piątku, od 8:00 do 
16:00 ), pod adresem: 

100 First Street - Suite 300 
Hackensack, NJ  07601 

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

 
Dostępne języki- Zasady pomocy finansowej, wniosek i przystępne podsumowanie są dostępne 
w głównych językach populacji z ograniczoną znajomością angielskiego („LEP”), stanowiących 
5% (pięć procent) ludności lub co najmniej 1000 osób na głównym obszarze objętym usługami 
Medical Center. 



 

 

 
Wypełnione wnioski można wysłać na adres: Financial Assistance Department, 100 First Street, 
Suite 300, Hackensack, NJ 07601. 

 
Orzeczenie w sprawie kwalifikacji do uzyskania pomocy finansowej - na ogół wnioskodawcy 
kwalifikują się do uzyskania pomocy finansowej, według ruchomej skali, kiedy ich dochód 
rodzinny wynosi 500% lub mniej federalnej granicy ubóstwa (Federal Poverty Guidelines, FPG) 
wyznaczonej przez rząd federalny. Zakwalifikowanie się do uzyskania pomocy finansowej 
oznacza, że osoby kwalifikujące się otrzymają całkowite lub częściowe pokrycie kosztów 
udzielonej im opieki i nie zostaną obciążone kwotami wyższymi niż „ogólnie obowiązujące 
kwoty” (AGB) (osoby ubezpieczone) (AGB zdefiniowane w IRC Części 501(r) przez Urząd 
podatkowy). Wysokość pomocy finansowej, oparta wyłącznie na dochodach rodziny i FPG, jest 
określana gdy dochód wynosi do 500% FPG. 
 
Uwaga! Oprócz FPG uwzględniane są również inne kryteria (np. dostępność gotówki lub innych 
aktywów, które można zamienić na gotówkę oraz nadwyżka w miesięcznych dochodach netto w 
stosunku do miesięcznych wydatków w gospodarstwie domowym), co może spowodować 
wyjątki w procedurze. W przypadku niezgłoszenia żadnego dochodu, wymagane będzie 
dostarczenie informacji o tym, w jaki sposób zaspokajane są codzienne potrzeby. Dział pomocy 
finansowej HackensackUMC weryfikuje całkowicie wypełnione wnioski i określa wysokość 
pomocy zgodnie z Zasadami pomocy finansowej HackensackUMC. Niepełne wnioski nie są 
rozpatrywane. Wnioskodawcy są informowani o brakach i mają możliwość uzupełnienia 
brakującej dokumentacji i informacji. 
 
Aby uzyskać pomoc lub odpowiedź na pytanie, należy zgłosić się osobiście lub zadzwonić do 
Działu pomocy finansowej (od poniedziałku do piątku, od 8:00 do 16:00), pod adresem: 100 
First Street - Suite 300, Hackensack, NJ  07601, lub zadzwonić pod numer (551)-996-4343. 


