
 

 
 

 

 

POŚWIADCZENIE ADRESU 

 

Imię i nazwisko pacjenta: _________________________ 

 

Numer konta:    _________________________ 

 

Data usługi:           _________________________ 

 

Nazywam się_____________________.  Jestem _______________________________ pacjenta. 
            (właściciel domu, krewny, przyjaciel, współlokator)  

Oświadczam, że od ______________________  wymienione wyżej osoby 
   (miesiąc/rok) 

mieszkają ze mną pod podanym niżej adresem. 

 

   ______________________________________________ 
(Adres) 

    

_____________________________________________________________ 

   (Miejscowość, stan, kod pocztowy) 

 

   _____________________________________________________________ 

   (Numer telefonu) 

 

 

 

________________________________________________________                                 _____________________________ 

Podpis        Data 
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OŚWIADCZENIE PACJENTA 

 

Imię i nazwisko pacjenta: _____________________ 

 

Numer konta:  _____________________ 

 

Data usługi:    _____________________ 

 

1. Niniejszym informuję szpital, że w okresie od ____________ do _______________ 

nie otrzymywałem(-am)        (miesiąc/rok)              (miesiąc/rok) 

(ani moja/mój małżonka/-ek) żadnego  

dochodu /zasiłku dla bezrobotnych. 

Podpis pacjenta_______________________________ Data_________ 

 

2. Niniejszym informuję szpital, że od __________________ mieszkam w stanie New 

Jersey i zamierzam nadal   (miesiąc/rok) 

tu mieszkać. 

Podpis pacjenta _______________________________Data___________ 

 

3. Niniejszym informuję szpital, że nie posiadam (ani moja/mój małżonka/małżonek 

nie posiada) żadnych aktywów od dnia_________________________. 

 

                    Podpis pacjenta _______________________________Data___________ 

 

4. Niniejszym informuję szpital, że nie posiadam żadnego ubezpieczenia prywatnego 

ani udzielanego przez inną osobę, z którego można by pokryć zaległą kwotę za 

usługi szpitalne. 

 

Podpis pacjenta _______________________________Data___________ 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UDZIELANEGO WSPARCIA I POMOCY 

Imię i nazwisko pacjenta:  _______________________________ 

Numer konta:   ____________________________ 

Data usługi:    ______________________________ 

Niniejszym oświadczam, że udzielam obecnie lub w przeszłości opisanego poniżej wsparcia 

i pomocy na rzecz ________________________________________: 

                           (Imię i nazwisko pacjenta) 

     

   Tak  Nie 

Żywność:  ____  ____ 

Mieszkanie:  ____  ____ 

Gotówka  ____  ____  Kwota miesięczna: $ ________________ 

 

Od: ______________________  Do: _____________________________ 
                     (miesiąc/rok)     (miesiąc/rok) 

 

  Pod tym adresem: __________________________________ 
            (Adres) 

        ______________________________________________ 

              (Miejscowość, stan, kod pocztowy) 

 

Nie ponoszę odpowiedzialności, ani nie jestem w stanie pokryć jego/jej kosztów szpitalnych lub 

medycznych. 

______________________    ______________________________ 

Data       Podpis 

       ______________________________ 

       Imię i nazwisko drukowanymi literami 

Powiązanie z pacjentem:   ____________________________________ 

Numer telefonu     ____________________________________ 

Adres (jeśli inny niż powyżej):  ____________________________________ 
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UPOWAŻNIENIE DO UJAWNIANIA DOKUMENTACJI  

ORAZ INFORMACJI 

 

Imię i nazwisko: _____________________________Data urodzenia: ___________________ 

Adres: _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ubezpieczenie społeczne: _________________________________ 

Ja, niżej podpisany(a ____________________________________________ ) niniejszym 

upoważniam do ujawnienia  

firmie Adreima/HackensackUMC informacji na temat mojego wieku, miejsca zamieszkania, 

obywatelstwa, zatrudnienia, dochodów, aktywów i wyciągów z kont bankowych. 

Strony uzgadniają, że uzyskane informacje będą wykorzystywane wyłącznie do celów 

bezpośrednio związanych z oceną uprawnień do udziału w Programach ubezpieczenia 

społecznego, Medicaid i Programu pomocy w opłaceniu kosztów opieki szpitalnej w stanie New 

Jersey (New Jersey State Hospital Care Assistance Program). 

Niniejsze informacje są ujawniane dobrowolnie i z pełnym zrozumieniem. 

 

Podpis: _________________________________________ Data: ______________ 
 

Informacje zawarte w niniejszym formularzu są zastrzeżone i poufne oraz przeznaczone wyłącznie dla 

wymienionej wyżej osoby fizycznej lub prawnej.  Jeśli osoba czytająca tę wiadomość nie jest zamierzonym 

odbiorcą, niniejszym informujemy, że rozpowszechnianie, dystrybucja oraz kopiowanie tego dokumentu jest 

surowo zabronione.  Jeśli odbiorca otrzymał niniejszy dokument omyłkowo, prosimy niezwłocznie 

zawiadomić nas o tym telefonicznie i odesłać oryginał na adres:  

HackensackUMC 

Financial Assistance Office 

100 First Street, Suite 300 

Hackensack, NJ 07601 

(551) 996 - 4343 

Dziękujemy. 
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OŚWIADCZENIE UZASADNIAJĄCE WNIOSEK O OBJĘCIE 

PROGRAMEM POMOCY W OPŁACENIU KOSZTÓW OPIEKI SZPITALNEJ W 

STANIE NJ 

 

Imię i nazwisko pacjenta:  _________________________________ 

Numer konta:   _____________________________ 

Data usługi:    _______________________________ 

 

Do wszystkich zainteresowanych: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

____________________________    ______________________________ 
Podpis pacjenta       Podpis małżonka(-ki)/osoby towarzyszącej/innej osoby 

_____________________________    ______________________________ 
Imię i nazwisko czytelnie    Imię i nazwisko czytelnie 

_____________________________    ______________________________ 
Data        Data 
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POŚWIADCZENIE SEPARACJI 

POTWIERDZENIE BRAKU POWIĄZAŃ FINANSOWYCH 

Imię i nazwisko pacjenta:    __________________________ 

Numer konta:   ________________________ 

Data usługi:    __________________________ 

 

1. Ja, _____________________________, oświadczam, że pozostaję w separacji z  

                           (Imię i nazwisko pacjenta) 

moją/ żoną/ moim mężem od ____________________. 

                                                    (miesiąc/rok) 

_______________________________ 

         (Podpis pacjenta) 

2. Oświadczam, że nie mieszkam ze swoją żoną/mężem.  

________________________________ 

(Podpis pacjenta) 

 

3.  Oświadczam, że nie mam z żoną/mężem wspólnych rachunków bankowych ani innych aktywów, oraz 

że nie wynajmujemy wspólnie ani nie jesteśmy współwłaścicielami żadnej nieruchomości. 

__________________________________ 

                    (Podpis pacjenta) 

 

4. a.) Oświadczam, że nie składamy z żoną/mężem wspólnego zeznania podatkowego od___________. 

                         (rok) 

(Dołączyć kopię ostatniego zeznania podatkowego złożonego przed datą wykonania usługi w szpitalu) 

a.) Nie złożyłem(-am) i nie mogę przedstawić kopii ostatniego zeznania podatkowego za rok 

___________, 

ponieważ______________________________________________________________ 

    (krótkie wyjaśnienie) 

____________________________________________ 

Podpis pacjenta 

5. Oświadczam, że nie otrzymuję ani nie przekazuję żadnych alimentów dla siebie ani dla dzieci, dochodu 

ani żadnego innego wsparcia finansowego od ani dla mojej żony lub męża. 

 

___________________________________ 

Podpis pacjenta 
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OŚWIADCZENIE PACJENTA 

 

Data: ___________________  Nr dokumentacji medycznej _______________________________ 

Imię i nazwisko pacjenta: ____________________________ Data urodzenia: ________________________ 

Adres:  ________________________________  Numer telefonu: _______________________ 

 ________________________________ 

Oświadczam, że poniższe informacje są rzetelne i zgodne z prawdą:  Obecnie nie posiadam żądanej dokumentacji.  

Postaram się uzyskać żądane informacje i dostarczyć je do Szpitala w celu wypełnienia wniosku o objęcie 

Programem pomocy w opłaceniu kosztów opieki szpitalnej w stanie New Jersey, z wykorzystaniem standardowej 

dokumentacji.   

1.)  Niniejszym potwierdzam, że ja, ___________________________ jestem wymienioną wyżej osobą.  Ponadto 

oświadczam, że nie mam żadnego dowodu tożsamości wymaganego przez Program pomocy w opłaceniu kosztów 

opieki szpitalnej w stanie New Jersey. 

X_____________________________________________ 

2.)  Mieszkam pod podanym wyżej adresem od _______________________ i zamierzam nadal zamieszkiwać w 

stanie New Jersey.  Nie mam innego miejsca zamieszkania w innym stanie ani kraju. 

X_____________________________________________ 

3.)  Ja ani moja żona/mąż nie mamy żadnych dochodów od ___________________________ aż do dnia 

dzisiejszego i w tym okresie byłem(-am) na utrzymaniu  _____________________________ 

Powiązanie________________________. 

X_______________________________________________ 

4.)  W chwili wykonania usługi ja i moja żona/mąż nie mieliśmy żadnych aktywów. 

X_______________________________________________ 

W chwili wykonania usługi ____________________ ja lub moja żona/mąż mieliśmy aktywa w kwocie 

_____________________ USD. 

Pieniądze te były na koncie bieżącym_____, koncie oszczędnościowym_____, w gotówce_____, 

w innej formie (wyjaśnić) 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

X_______________________________________________ 

5.)  Nie posiadam żadnego prywatnego ubezpieczenia medycznego ani zapewnianego przez inną osobę, z którego 

można by pokryć zaległą kwotę mojej należności za usługi szpitala. 

X______________________________________________ 
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HACKENSACK UNIVERSITY MEDICAL CENTER  

WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA SZPITALNY ODDZIAŁ POGOTOWIA 

 

1. Imię i nazwisko pacjenta:      Nr konta pacjenta: 

___________________________________  ____________________ 

(Nazwisko)  (Imię)                                                   (Inicjał drugiego imienia) 

 

Adres domowy pacjenta: Numer telefonu: _________________ 

(łącznie z numerem kierunkowym) 

2.  

Ulica: ___________________________ Nr mieszkania ____     

 _______________________ 

Miasto:   ____________Stan: ____ Kod pocztowy: ________  

 

3. Ubezpieczenie 

Czy pacjent posiada ubezpieczenie zdrowotne lub inne? Tak__ Nie__Nie wiadomo__ 

 

4. Mieszkaniec stanu New Jersey (zaznaczyć)  Tak__ Nie__ Nie wiadomo__ 

 

5. Zatrudniony(-a) (zaznaczyć)  Tak__Nie__Nie wiadomo__ 

Nazwa pracodawcy: ________________________________ 

Adres pracodawcy:  ________________________________ 

      ________________________________ 

 

6. Szacunkowa kwota rocznego dochodu pacjenta: $ 

Źródło dochodu: ___________________ 

Kwota brutto _________________ USD miesięcznie/co dwa tygodnie/co tydzień (zaznaczyć 

jedną opcję) 

 

7. Rachunek bankowy (zaznaczyć)  Tak__Nie__Nie wiadomo__ 

Aktywa pacjenta w dniu wykonania usługi: $ ________________ 

Nazwa banku:  __________________________________ 

Numer konta:  ________________________________ 

Adres banku:   __________________________________ 

         __________________________________  

 

Oświadczam, że powyższe informacje są rzetelne i zgodne z prawdą.  Upoważniam 

uczestniczące szpitale do kontaktowania się z dowolnymi osobami fizycznymi lub prawnymi 

w celu weryfikacji wszelkich informacji dotyczących wniosku o objęcie Programem pomocy 

w opłaceniu kosztów opieki szpitalnej w stanie New Jersey. 

 

       Podpis Wnioskodawcy: ____________________________ Data: _____________ 
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OŚWIADCZENIA BEZDOMNEGO WNIOSKODAWCY 

Imię i nazwisko pacjenta: _________________________ 

Nazwa konta bankowego: ________________________ 

Data usługi: ________________________ 

 

1. Oświadczam, że ja, wymieniona wyżej osoba, jestem bezdomnym mieszkańcem stanu 

New Jersey od _______________________. 
            (miesiąc/rok) 

Podpis pacjenta_____________________________ Data_____________________ 

2. Oświadczam, że nie posiadam dowodu tożsamości i potwierdzam, że nazywam 

się_________________ 

 

Podpis pacjenta____________________________ Data_____________________ 

 

3. Oświadczam, że nie otrzymywałem(-am) żadnego dochodu, gotówki, pomocy ani 

żadnego rodzaju świadczeń od 

______________________________ 
                          (miesiąc/rok) 

 

Podpis pacjenta___________________________ Data_____________________ 

    

4. Oświadczam, że nie posiadam żadnych aktywów (takich jak rachunki bankowe, gotówka 

lub nieruchomości) od 

______________________________ 
                        (miesiąc/rok) 

 

Podpis pacjenta __________________________ Data_____________________ 

 

5. Oświadczam, że nie posiadam żadnego prywatnego ubezpieczenia medycznego ani 

zapewnianego przez inną osobę, z którego można by pokryć zaległą kwotę mojego konta 

szpitalnego. 

Podpis pacjenta _________________________ Data_____________________ 

 

6. Z poniższego adresu korzystam wyłącznie do celów korespondencji 

pocztowej:________________________ 

    ____________________________ 

                      ____________________________ 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODSTAW DO POSIADANIA WIEDZY NA 

TEMAT SYTUACJI FINANSOWEJ PACJENTA 

 

Imię i nazwisko pacjenta: ________________________________ 

Numer konta:    _____________________________ 

Data usługi:    _______________________________ 

 

Ja, ____________________________________________ wypełniam niniejszy wniosek o  
               Imię i nazwisko osoby podpisującej) 

objęcie Programem pomocy w opłaceniu kosztów opieki szpitalnej w stanie New Jersey w  

 

imieniu ____________________________________, który(-a) nie jest w stanie wypełnić  
                                          (Imię i nazwisko pacjenta) 

wniosku ponieważ: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
Jestem _______________________________ pacjenta i mam podstawy do posiadania wiedzy na temat  
       (rodzaj powiązania z pacjentem) 

sytuacji finansowej pacjenta, ponieważ: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________  ________________________________ 

Podpis        Data 
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OŚWIADCZENIE ZAMIARU POZOSTANIA 

 

Data_____________ 

 

Do wszystkich zainteresowanych, 

 

 

Ja ______________________________________________nie zamierzam wracać do swojego kraju. 

 

Zamierzam pozostać w Stanach Zjednoczonych i mieszkać w stanie New Jersey. 

 

 

        

Z poważaniem,     

       

 

_____________________________  

     PODPIS 

 

ŚWIADEK________________________ 

         

 

 

 


