
 
 
 

ਸਰਪ�ਾਈਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਿਬਲਾਂ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ 
 

 

“ਬੈਲ�ਸ ਿਬਿਲੰਗ” (ਕਈ ਵਾਰ “ਸਰਪ�ਾਈਜ਼ ਿਬਿਲੰਗ” ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਕੀ ਹੈ? 
 
ਜਦ� ਤੁਸੀ ਂਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਦਜੇੂ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨੰੂ ਿਮਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀ ਂਕੁਝ ਆਊਟ-ਔਫ-ਪਾਕੇਟ ਖਰਿਚਆ ਂਲਈ ਦੇਣਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, 
ਿਜਵ� ਿਕ ਇੱਕ ਸਿਹ-ਭੁਗਤਾਨ, ਸਿਹ-ਬੀਮਾ, ਜਾਂ ਕਟਤੌੀ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਪ�ਦਾਤਾ ਨੰੂ ਿਮਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੁਿਵਧਾ ਕ�ਦਰ 
ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲਥ ਪਲੈਨ ਦੇ ਨੱੈਟਵਰਕ ਅੰਦਰ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਧ ੂਖਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਿਬਲੱ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰਨਾ ਪ ੈਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

“ਨੱੈਟਵਰਕ-ਤ�-ਬਾਹਰ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਿਜਹੇ ਪ�ਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਿਵਧਾ-ਕ�ਦਰਾਂ ਤ� ਹੈ ਿਜਹਨਾ ਂਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲਥ 
ਪਲੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤ ੇ'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀ ਂਕੀਤੇ ਹਨ। ਨੱੈਟਵਰਕ-ਤ�-ਬਾਹਰ ਪ�ਦਾਤਾਵਾ ਂਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੈਨ ਦਆੁਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਰਕਮ 
ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਬੱਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ 
ਨੰੂ “ਬੈਲ�ਸ ਜਾਂ ਬਕਾਇਆ ਿਬਿਲੰਗ” ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਰਕਮ ਸਮਾਨ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨੱੈਟਵਰਕ-ਅੰਦਰਲੀਆਂ 
ਲਾਗਤਾਂ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੈਨ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਊਟ-ਔਫ-ਪਾਕੇਟ ਸੀਮਾ ਵੱਲ ਿਗਣੀ ਨਹੀ ਂਜਾ ਸਕਦੀ। 

 

“ਸਰਪ�ਾਈਜ਼ ਿਬਿਲੰਗ” ਇੱਕ ਅਣਅਪੇਿਖਅਤ ਬੈਲ�ਸ ਿਬਿਲੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਉਦ� ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਿਵਅਕਤੀਆਂ 'ਤ ੇਿਨਯੰਤ�ਣ ਨਹੀ ਂਰੱਖ ਸਕਦੇ—ਿਜਵ� ਿਕ ਜਦ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਆਪਾਤਕਾਲ ਸਿਥਤੀ ਹੁਦੰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦ� ਤੁਸੀ ਂਨੱੈਟਵਰਕ-ਅੰਦਰਲੇ 
ਸੁਿਵਧਾ ਕ�ਦਰ 'ਤ ੇਮੁਲਾਕਾਤ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹ ੋਪਰ ਅਣਅਪੇਿਖਅਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਿਕਸੇ ਨੱੈਟਵਰਕ-ਤ�-ਬਾਹਰਲੇ ਪ�ਦਾਤਾ ਦਆੁਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹ।ੈ ਕਾਰਜਿਵਧੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਉਤੱੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਕੇ, ਸਰਪ�ਾਈਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਿਬੱਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੇਠ ਿਲਖ ੇਲਈ ਬੈਲ�ਸ ਿਬਿਲੰਗ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: 
 

ਆਪਾਤਕਾਲ ਸੇਵਾਵਾ ਂ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਆਪਾਤਕਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਥਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨੱੈਟਵਰਕ-ਤ�-ਬਾਹਰਲੇ ਪ�ਦਾਤਾ ਜਾਂ ਸੁਿਵਧਾ-ਕ�ਦਰ ਤ� ਆਪਾਤਕਾਲ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਲ�ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਧ ਤ� ਵਧ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੈਨ ਦੀ ਨੱੈਟਵਰਕ-ਅੰਦਰਲੀ ਲਾਗਤ-ਸਾਝਂ ਰਕਮ ਿਜੰਨਾ ਉਹ ਿਬੱਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ 
(ਿਜਵ� ਿਕ ਸਿਹ-ਭੁਗਤਾਨ, ਸਿਹ-ਬੀਮਾ, ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ)। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨਾ ਂਆਪਾਤਕਾਲ ਸੇਵਾਵਾ ਂਲਈ ਬੈਲ�ਸ ਿਬੱਲ ਨਹੀ ਂਲਗਾਇਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਸਿਥਰ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦ� ਤਕ ਤੁਸੀ ਂ
ਿਲਖਤ ਸਿਹਮਤੀ ਨਹੀ ਂਿਦੰਦੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਥਤੀਕਰਨ-ਮਗਰਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾ ਂਲਈ ਬਕਾਇਆ ਿਬੱਲ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਿਤਆਗ ਨਹੀ ਂਕਰਦੇ ਹੋ। 

 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨ ਰਾਜ ਦਆੁਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਪਲੈਨਸ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਦਾ ਹ ੈਜਦ� ਇੱਕ ਭਰਤੀ 
ਿਵਅਕਤੀ ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤ� ਆਪਾਤਕਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹ ੈਿਜਸਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੈਲਥ ਪਲੈਨ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ 
ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਨੁਬੰਧ ਨਹੀ ਂਹੈ। ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹਾਲਾਤਾ ਂਿਵਚੱ, ਪ�ਦਾਤਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾ ਂਨੰੂ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਨੱੈਟਵਰਕ-ਅੰਦਰਲੀ ਲਾਗਤ 
ਸਾਂਝ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਬੱਲ ਨਹੀ ਂਲਗਾ ਸਕਦੇ। 

 

ਇੱਕ ਨੱੈਟਵਰਕ-ਅੰਦਰਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਐਮਬੂਲੇਟ�ੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸ�ਟਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾ ਂ
 

ਜਦ� ਤੁਸ� ਇੱਕ ਨ� �ਟਵਰਕ-ਅੰਦਰਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜ� ਐਮਬੂਲੇਟ�ੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸ�ਟਰ 'ਤ ੇਨ� �ਟਵਰਕ-ਤ�-ਬਾਹਰ 

ਿਕਸੇ ਪ�ਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਤਕਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹ ੋਜ� ਇਹਨ� ਵਲ�  ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹ,ੈ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੈਲ�ਸ ਿਬਿਲੰਗ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨ� ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੈਨ ਦੇ 

ਸਿਹ-ਭੁਗਤਾਨ�, ਸਿਹ-ਬੀਮਾ ਅਤੇ/ਜ� ਕਟੌਤੀ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹ� ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

https://www.healthcare.gov/glossary/out-of-pocket-costs/
https://www.healthcare.gov/glossary/co-payment/
https://www.healthcare.gov/glossary/co-insurance/
https://www.healthcare.gov/glossary/deductible/


 

ਜਦ� ਤੁਸੀ ਂਇੱਕ ਨੱੈਟਵਰਕ-ਅੰਦਰਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਐਮਬੂਲੇਟ�ੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸ�ਟਰ ਤ� ਸੇਵਾਵਾਂ ਲ�ਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਉਥੇੱ ਕੁਝ ਪ�ਦਾਤਾ ਨੱੈਟਵਰਕ-ਤ�-
ਬਾਹਰ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ�ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਧ ਤ� ਵਧ ਉਸ ਰਕਮ ਦਾ ਿਬੱਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੈਨ 
ਦੀ ਨੱੈਟਵਰਕ-ਅੰਦਰਲੀ ਲਾਗਤ-ਸਾਂਝ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਤਕਾਲ ਦਵਾਈ, ਸੰੁਨਕਾਰੀ ਦਵਾਪੈਥੋਲੋਜੀ, ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ, ਰਸਾਇਣਸ਼ਾਲਾ, 
ਿਨਓਨੈਟੇਲੋਜੀ, ਸਹਾਇਕ ਸਰਜਨ, ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਡਾਕਟਰ, ਜਾਂ ਇਨਟਨੈਿਸਿਵਸਟ ਸੇਵਾਵਾ ਂਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ�ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਬਕਾਇਆ ਿਬੱਲ ਨਹੀ ਂਲਗਾ ਸਕਦੇ ਅਤ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਨਹੀ ਂਕਿਹ ਸਕਦੇ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਬਕਾਇਆ ਿਬਲੱ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਛੱਡ ਿਦਓ। 

 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਇਹਨਾਂ ਨੱੈਟਵਰਕ-ਅੰਦਰਲੇ ਸੁਿਵਧਾ ਕ�ਦਰਾਂ ਤ� ਹੋਰ ਿਕਸਮ ਦੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾਂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਨੱੈਟਵਰਕ-ਤ�-ਬਾਹਰ ਪ�ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਬਕਾਇਆ ਿਬੱਲ ਨਹੀ ਂਲਗਾ ਸਕਦੇ ਜਦ� ਤਕ ਤੁਸੀ ਂਿਲਖਤ ਸਿਹਮਤੀ ਨਹੀ ਂਿਦੰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਿਤਆਗ ਨਹੀ ਂਕਰਦੇ ਹੋ। 

 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਿਬਿਲੰਗ ਤ� ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਿਤਆਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਨੱੈਟਵਰਕ-
ਤ�-ਬਾਹਰ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਪਲੈਨ ਦੇ ਨੱੈਟਵਰਕ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ�ਦਾਤਾ ਜਾਂ 
ਸੁਿਵਧਾ ਕ�ਦਰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨ ਰਾਜ ਦਆੁਰਾ ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਪਲੈਨ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ�ਾਈਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਿਬੱਲਾ ਂਤ� ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਜਦ� ਇੱਕ ਭਰਤੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੱੈਟਵਰਕ-ਅੰਦਰਲੇ ਸੁਿਵਧਾ-ਕ�ਦਰ ਿਜਵ� ਿਕ ਹਸਪਤਾਲ, ਲੈਬ ਜਾਂ ਇਮੇਿਜੰਗ ਸ�ਟਰ ਤ� ਿਨਰਧਾਰਤ ਦੇਖਭਾਲ 
ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੱੈਟਵਰਕ-ਤ�-ਬਾਹਰ ਪ�ਦਾਤਾ ਦਆੁਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ। ਕਵਰ ਕੀਤ ੇਹਾਲਾਤਾਂ ਿਵਚੱ, ਪ�ਦਾਤਾ 
ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਨੱੈਟਵਰਕ-ਅੰਦਰਲੀ ਲਾਗਤ ਸਾਂਝ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਬੱਲ ਨਹੀ ਂਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਬੀਮਾ ਨਾ ਕੀਤ ੇ
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ, ਹਸਪਤਾਲਾ ਂਨੰੂ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਉਸ ਰਕਮ ਦਾ ਿਲਖਤ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰਰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਲੋੜ ਹਸਪਤਾਲ ਨੰੂ ਸੇਵਾ 
ਦੇ ਸਮ� ਲਈ ਅਣਅਪੇਿਖਅਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।  

 

ਜਦ� ਬੈਲ�ਸ ਿਬਿਲੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਂਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੁਰੱਿਖਆ ਵੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ: 
 

• ਤੁਸੀ ਂਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹ ੋ(ਿਜਵ� ਿਕ ਸਿਹ-ਭੁਗਤਾਨ, ਸਿਹ-ਬੀਮਾ, ਅਤੇ ਕਟਤੌੀ 
ਿਜਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਸੀ ਂਤਾ ਂਕਰੋਗੇ ਜੇ ਪ�ਦਾਤਾ ਜਾਂ ਸੁਿਵਧਾ-ਕ�ਦਰ ਨੱੈਟਵਰਕ-ਅੰਦਰ ਸੀ)। ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥ ਪਲੈਨ ਨੱੈਟਵਰਕ-ਤ�-ਬਾਹਰ 
ਪ�ਦਾਤਾਵਾ ਂਅਤੇ ਸੁਿਵਧਾ-ਕ�ਦਰਾਂ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵਾਧ ੂਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਿਸੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ। 

 

• ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ‘ਤ,ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲਥ ਪਲੈਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ: 
o ਆਪਾਤਕਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰੇ ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੇਵਾਵਾ ਂਲਈ ਅਗਾਊ ਂਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ 

(“ਪੂਰਵ ਅਿਧਕਾਰ-ਸ�ਪਣੀ”)। 

o ਨੱਟਵਰਕ-ਤ�-ਬਾਹਰ ਪ�ਦਾਤਾਵਾਂ ਦਆੁਰਾ ਆਪਾਤਕਾਲ ਸੇਵਾਵਾ ਂਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰੇ। 

o ਜੋ ਤੁਸੀ ਂਪ�ਦਾਤਾ ਜਾ ਂਸੁਿਵਧਾ-ਕ�ਦਰ ਨੰੂ ਦੇਣਾ ਹੈ (ਲਾਗਤ-ਸਾਂਝ), ਉਸ ਰਕਮ ਨੰੂ ਅਿਜਹੀ ਰਕਮ 'ਤ ੇਆਧਾਿਰਤ ਕਰs ਜੋ 
ਇਹ ਨੱੈਟਵਰਕ-ਅੰਦਰਲੇ ਪ�ਦਾਤਾ ਜਾਂ ਸੁਿਵਧਾ-ਕ�ਦਰ ਨੰੂ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਰਕਮ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਵਰਣਨ 
ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਏ। 

o ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ�  ਆਪਾਤਕਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨੱੈਟਵਰਕ-ਤ�-ਬਾਹਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਕਮ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ 
ਨੱੈਟਵਰਕ-ਅੰਦਰਲੀ ਕਟੌਤੀ ਅਤ ੇਆਊਟ-ਔਫ-ਪਾਕੇਟ ਸੀਮਾ ਵੱਲ ਿਗਣੇ। 

 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗ਼ਲਤ ਿਬੱਲ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਡਪਰਾਟਮੈਟ ਔਫ ਮੈਨੇਜਡ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨਾਲ 1-
888-466-2219 ‘ਤੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦਆੁਰਾ ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਪਲੈਨਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਾਲਣਾ-ਸਬੰਧੀ ਮੱੁਿਦਆ ਂਲਈ 1-800-927-4357 ‘ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਬੀਮਾ ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਸੰਘ ਦਆੁਰਾ ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਪਲੈਨਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਾਲਣਾ-ਸਬੰਧਤ ਮੱੁਿਦਆਂ ਲਈ Medicare ਅਤੇ 
Medicaid ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੂ.ਐਸ. ਕ�ਦਰਾਂ ਨਾਲ 1-800-985-3059 (https://www.cms.gov/nosurprises/consumers)  
‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

 

ਸੰਘੀ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਤਿਹਤ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.cms.gov/nosurprises 'ਤੇ ਜਾਓ।  
 

ਰਾਜ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਤਿਹਤ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.HealthHelp.ca.gov 'ਤੇ ਜਾਓ। 
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