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LLIIFFEECCAARREE  MMEEDDIICCAALL  CCEENNTTEERR  ––  PPOOLLIICCYY  &&  PPRROOCCEEDDUURREE  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DDEEPPAARRTTMMEENNTT::  AAddmmiinniissttrraattiioonn      

SSUUBBJJEECCTT::    BBiilllliinngg  aanndd  CCoolllleeccttiioonnss    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AApppprroovveedd  bbyy  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  99//2266//1166  

      

PPOOLLIICCYY::      

AAfftteerr  oouurr  ppaattiieennttss  hhaavvee  rreecceeiivveedd  sseerrvviicceess,,  iitt  iiss  tthhee  ppoolliiccyy  ooff  LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr  ttoo  bbiillll  ppaattiieennttss  aanndd  

aapppplliiccaabbllee  ppaayyeerrss  aaccccuurraatteellyy  aanndd  iinn  aa  ttiimmeellyy  mmaannnneerr..    DDuurriinngg  tthhiiss  bbiilllliinngg  aanndd  ccoolllleeccttiioonnss  pprroocceessss,,  ssttaaffff  

wwiillll  pprroovviiddee  qquuaalliittyy  ccuussttoommeerr  sseerrvviiccee  aanndd  ttiimmeellyy  ffoollllooww--uupp,,  aanndd  aallll  oouuttssttaannddiinngg  aaccccoouunnttss  wwiillll  bbee  hhaannddlleedd  

iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  IIRRSS  aanndd  TTrreeaassuurryy’’ss  550011((rr))  ffiinnaall  rruullee  uunnddeerr  tthhee  aauutthhoorriittyy  ooff  tthhee  AAffffoorrddaabbllee  CCaarree  

AAcctt  aass  wweellll  aass  tthhee  MMiinnnneessoottaa  AAttttoorrnneeyy  GGeenneerraall..  

  

PPUURRPPOOSSEE::      

IItt  iiss  tthhee  ggooaall  ooff  tthhiiss  ppoolliiccyy  ttoo  pprroovviiddee  cclleeaarr  aanndd  ccoonnssiisstteenntt  gguuiiddeelliinneess  ffoorr  ccoonndduuccttiinngg  bbiilllliinngg  aanndd  

ccoolllleeccttiioonnss  ffuunnccttiioonnss  iinn  aa  mmaannnneerr  tthhaatt  pprroommootteess  ccoommpplliiaannccee,,  ppaattiieenntt  ssaattiissffaaccttiioonn,,  aanndd  eeffffiicciieennccyy..    

TThhrroouugghh  tthhee  uussee  ooff  bbiilllliinngg  ssttaatteemmeennttss,,  wwrriitttteenn  ccoorrrreessppoonnddeennccee,,  aanndd  pphhoonnee  ccaallllss,,  LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr  

wwiillll  mmaakkee  ddiilliiggeenntt  eeffffoorrttss  ttoo  iinnffoorrmm  ppaattiieennttss  ooff  tthheeiirr  ffiinnaanncciiaall  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  aavvaaiillaabbllee  ffiinnaanncciiaall  

aassssiissttaannccee  ooppttiioonnss,,  aass  wweellll  aass  ffoollllooww  uupp  wwiitthh  ppaattiieennttss  rreeggaarrddiinngg  oouuttssttaannddiinngg  aaccccoouunnttss..    AAddddiittiioonnaallllyy,,  tthhiiss  

ppoolliiccyy  rreeqquuiirreess  LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr  ttoo  mmaakkee  rreeaassoonnaabbllee  eeffffoorrttss  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  aa  ppaattiieenntt’’ss  eelliiggiibbiilliittyy  

ffoorr  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  uunnddeerr  LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr’’ss  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  ppoolliiccyy  bbeeffoorree  eennggaaggiinngg  iinn  

eexxttrraaoorrddiinnaarryy  ccoolllleeccttiioonn  aaccttiioonnss  ttoo  oobbttaaiinn  ppaayymmeenntt..  

  

DDEEFFIINNIITTIIOONNSS::  

  EExxttrraaoorrddiinnaarryy  CCoolllleeccttiioonn  AAccttiioonnss  ((EECCAAss))::    AA  lliisstt  ooff  ccoolllleeccttiioonn  aaccttiivviittiieess,,  aass  ddeeffiinneedd  bbyy  tthhee  IIRRSS  

  aanndd  TTrreeaassuurryy,,  tthhaatt  hheeaalltthhccaarree  oorrggaanniizzaattiioonnss  mmaayy  oonnllyy  ttaakkee  aaggaaiinnsstt  aann  iinnddiivviidduuaall  ttoo  oobbttaaiinn  

  ppaayymmeenntt  ffoorr  ccaarree  aafftteerr  rreeaassoonnaabbllee  eeffffoorrttss  hhaavvee  bbeeeenn  mmaaddee  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  wwhheetthheerr  tthhee  iinnddiivviidduuaall  iiss  

  eelliiggiibbllee  ffoorr  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee..    TThheessee  aaccttiioonnss  aarree  ffuurrtthheerr  ddeeffiinneedd  iinn  SSeeccttiioonn  IIII  ooff  tthhiiss  ppoolliiccyy  

  bbeellooww  aanndd  iinncclluuddee  aaccttiioonnss  ssuucchh  aass  rreeppoorrttiinngg  aaddvveerrssee  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  ccrreeddiitt  bbuurreeaauuss//rreeppoorrttiinngg  

  aaggeenncciieess  aalloonngg  wwiitthh  lleeggaall//jjuuddiicciiaall  aaccttiioonnss  ssuucchh  aass  ggaarrnniisshhiinngg  wwaaggeess..  

  

  FFiinnaanncciiaall  AAssssiissttaannccee  PPoolliiccyy  ((FFAAPP))::    AA  sseeppaarraattee  ppoolliiccyy  tthhaatt  ddeessccrriibbeess  LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr’’ss  

  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  pprrooggrraamm  iinncclluuddiinngg  tthhee  ccrriitteerriiaa  ppaattiieennttss  mmuusstt  mmeeeett  iinn  oorrddeerr  ttoo  bbee  eelliiggiibbllee  ffoorr  

  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  aass  wweellll  aass  tthhee  pprroocceessss  bbyy  wwhhiicchh  iinnddiivviidduuaallss  mmaayy  aappppllyy  ffoorr  ffiinnaanncciiaall  

  aassssiissttaannccee..  

  

  RReeaassoonnaabbllee  EEffffoorrttss::    AA  cceerrttaaiinn  sseett  ooff  aaccttiioonnss  aa  hheeaalltthhccaarree  oorrggaanniizzaattiioonn  mmuusstt  ttaakkee  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  

  wwhheetthheerr  aann  iinnddiivviidduuaall  iiss  eelliiggiibbllee  ffoorr  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  uunnddeerr  LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr’’ss  

  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  ppoolliiccyy..    IInn  ggeenneerraall,,  rreeaassoonnaabbllee  eeffffoorrttss  mmaayy  iinncclluuddee  mmaakkiinngg  pprreessuummppttiivvee  

  ddeetteerrmmiinnaattiioonnss  ooff  eelliiggiibbiilliittyy  ffoorr  ffuullll  oorr  ppaarrttiiaall  aassssiissttaannccee  aass  wweellll  aass  pprroovviiddiinngg  iinnddiivviidduuaallss  wwiitthh  

  wwrriitttteenn  aanndd  oorraall  nnoottiiffiiccaattiioonnss  aabboouutt  tthhee  FFAAPP  aanndd  aapppplliiccaattiioonn  pprroocceesssseess..  
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PPRROOCCEEDDUURREESS::  

II..  BBiilllliinngg  PPrraaccttiicceess  

AA..  IInnssuurraannccee  BBiilllliinngg  

11..  FFoorr  aallll  iinnssuurreedd  ppaattiieennttss,,  LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr  wwiillll  bbiillll  aapppplliiccaabbllee  tthhiirrdd--ppaarrttyy  

ppaayyeerrss  ((aass  bbaasseedd  oonn  iinnffoorrmmaattiioonn  pprroovviiddeedd  bbyy  oorr  vveerriiffiieedd  bbyy  tthhee  ppaattiieenntt))  iinn  aa  ttiimmeellyy  

mmaannnneerr..  

22..  IIff  aa  ccllaaiimm  iiss  ddeenniieedd  ((oorr  iiss  nnoott  pprroocceesssseedd))  bbyy  aa  ppaayyeerr  dduuee  ttoo  aann  eerrrroorr  oonn  oouurr  bbeehhaallff,,  

LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr  wwiillll  nnoott  bbiillll  tthhee  ppaattiieenntt  ffoorr  aannyy  aammoouunntt  iinn  eexxcceessss  ooff  wwhhaatt  

tthhee  ppaattiieenntt  wwoouulldd  hhaavvee  oowweedd  hhaadd  tthhee  ppaayyeerr  ppaaiidd  tthhee  ccllaaiimm..  

33..  IIff  aa  ccllaaiimm  iiss  ddeenniieedd  ((oorr  iiss  nnoott  pprroocceesssseedd))  bbyy  aa  ppaayyeerr  dduuee  ttoo  ffaaccttoorrss  oouuttssiiddee  ooff  oouurr  

oorrggaanniizzaattiioonn’’ss  ccoonnttrrooll,,  ssttaaffff  wwiillll  ffoollllooww  uupp  wwiitthh  tthhee  ppaayyeerr  aanndd  ppaattiieenntt  aass  

aapppprroopprriiaattee  ttoo  ffaacciilliittaattee  rreessoolluuttiioonn  ooff  tthhee  ccllaaiimm..    IIff  rreessoolluuttiioonn  ddooeess  nnoott  ooccccuurr  aafftteerr  

pprruuddeenntt  ffoollllooww--uupp  eeffffoorrttss,,  LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr  mmaayy  bbiillll  tthhee  ppaattiieenntt  oorr  ttaakkee  

ootthheerr  aaccttiioonnss  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  ccuurrrreenntt  rreegguullaattiioonnss  aanndd  iinndduussttrryy  ssttaannddaarrddss..  

  

BB..  PPaattiieenntt  BBiilllliinngg  

11..  AAllll  uunniinnssuurreedd  ppaattiieennttss  wwiillll  bbee  bbiilllleedd  ddiirreeccttllyy  aanndd  ttiimmeellyy,,  aanndd  tthheeyy  wwiillll  rreecceeiivvee  aa  

ssttaatteemmeenntt  aass  ppaarrtt  ooff  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn’’ss  nnoorrmmaall  bbiilllliinngg  pprroocceessss..  

22..  FFoorr  iinnssuurreedd  ppaattiieennttss,,  aafftteerr  ccllaaiimmss  hhaavvee  bbeeeenn  pprroocceesssseedd  bbyy  tthhiirrdd--ppaarrttyy  ppaayyeerrss,,  

LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr  wwiillll  bbiillll  ppaattiieennttss  iinn  aa  ttiimmeellyy  ffaasshhiioonn  ffoorr  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  

lliiaabbiilliittyy  aammoouunnttss  aass  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthheeiirr  iinnssuurraannccee  bbeenneeffiittss..  

33..  AAllll  ppaattiieennttss  mmaayy  rreeqquueesstt  aann  iitteemmiizzeedd  ssttaatteemmeenntt  ffoorr  tthheeiirr  aaccccoouunnttss  aatt  aannyy  ttiimmee..  

44..  IIff  aa  ppaattiieenntt  ddiissppuutteess  hhiiss  oorr  hheerr  aaccccoouunntt  aanndd  rreeqquueessttss  ddooccuummeennttaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  tthhee  

bbiillll,,  ssttaaffff  mmeemmbbeerrss  wwiillll  pprroovviiddee  tthhee  rreeqquueesstteedd  ddooccuummeennttaattiioonn  iinn  wwrriittiinngg  wwiitthhiinn  1100  

ddaayyss  ((iiff  ppoossssiibbllee))  aanndd  wwiillll  hhoolldd  tthhee  aaccccoouunntt  ffoorr  aatt  lleeaasstt  3300  ddaayyss  bbeeffoorree  rreeffeerrrriinngg  tthhee  

aaccccoouunntt  ffoorr  ccoolllleeccttiioonn..  

55..  LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr  mmaayy  aapppprroovvee  ppaayymmeenntt  ppllaann  aarrrraannggeemmeennttss  ffoorr  ppaattiieennttss  

wwhhoo  iinnddiiccaattee  tthheeyy  mmaayy  hhaavvee  ddiiffffiiccuullttyy  ppaayyiinngg  tthheeiirr  bbaallaannccee  iinn  aa  ssiinnggllee  iinnssttaallllmmeenntt..  

aa))  FFiinnaanncciiaall  CCoouunnsseelloorr  aanndd  tthhee  PPaattiieenntt  AAccccoouunntt  ssuuppeerrvviissoorr  hhaavvee  tthhee  aauutthhoorriittyy  

ttoo  mmaakkee  eexxcceeppttiioonnss  ttoo  tthhiiss  ppoolliiccyy  oonn  aa  ccaassee--bbyy--ccaassee  bbaassiiss  ffoorr  ssppeecciiaall  

cciirrccuummssttaanncceess..  

bb))  LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr  iiss  nnoott  rreeqquuiirreedd  ttoo  aacccceepptt  ppaattiieenntt--iinniittiiaatteedd  

ppaayymmeenntt  aarrrraannggeemmeennttss  aanndd  mmaayy  rreeffeerr  aaccccoouunnttss  ttoo  aa  ccoolllleeccttiioonn  aaggeennccyy  aass  

oouuttlliinneedd  bbeellooww  iiff  tthhee  ppaattiieenntt  iiss  uunnwwiilllliinngg  ttoo  mmaakkee  aacccceeppttaabbllee  ppaayymmeenntt  

aarrrraannggeemmeennttss  oorr  hhaass  ddeeffaauulltteedd  oonn  aann  eessttaabblliisshheedd  ppaayymmeenntt  ppllaann..  

  

IIII..  CCoolllleeccttiioonn  PPrraaccttiicceess  

AA..  IInn  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  rreelleevvaanntt  ssttaattee  aanndd  ffeeddeerraall  llaawwss,,  aanndd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  pprroovviissiioonnss  

oouuttlliinneedd  iinn  tthhiiss  BBiilllliinngg  aanndd  CCoolllleeccttiioonnss  ppoolliiccyy,,  LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr  mmaayy  eennggaaggee  iinn  

ccoolllleeccttiioonn  aaccttiivviittiieess  ––  iinncclluuddiinngg  eexxttrraaoorrddiinnaarryy  ccoolllleeccttiioonn  aaccttiioonnss  ((EECCAAss))  ––  ttoo  ccoolllleecctt  

oouuttssttaannddiinngg  ppaattiieenntt  bbaallaanncceess..  

11..  GGeenneerraall  ccoolllleeccttiioonn  aaccttiivviittiieess  mmaayy  iinncclluuddee  ffoollllooww--uupp  ccaallllss  aanndd  lleetttteerrss  oonn  ssttaatteemmeennttss..  

22..  PPaattiieenntt  bbaallaanncceess  mmaayy  bbee  rreeffeerrrreedd  ttoo  aa  tthhiirrdd  ppaarrttyy  ffoorr  ccoolllleeccttiioonn  aatt  tthhee  ddiissccrreettiioonn  ooff  

LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr..    LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr  wwiillll  mmaaiinnttaaiinn  oowwnneerrsshhiipp  ooff  
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aannyy  ddeebbtt  rreeffeerrrreedd  ttoo  ddeebbtt  ccoolllleeccttiioonn  aaggeenncciieess,,  aanndd  ppaattiieenntt  aaccccoouunnttss  wwiillll  bbee  rreeffeerrrreedd  

ffoorr  ccoolllleeccttiioonn  oonnllyy  wwiitthh  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ccaavveeaattss::  

aa))  TThheerree  iiss  aa  rreeaassoonnaabbllee  bbaassiiss  ttoo  bbeelliieevvee  tthhee  ppaattiieenntt  oowweess  tthhee  ddeebbtt..  

bb))  AAllll  tthhiirrdd--ppaarrttyy  ppaayyeerrss  hhaavvee  bbeeeenn  pprrooppeerrllyy  bbiilllleedd,,  aanndd  tthhee  rreemmaaiinniinngg  ddeebbtt  iiss  

tthhee  ffiinnaanncciiaall  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  ppaattiieenntt..    LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr  sshhaallll  

nnoott  bbiillll  aa  ppaattiieenntt  ffoorr  aannyy  aammoouunntt  tthhaatt  aann  iinnssuurraannccee  ccoommppaannyy  iiss  oobblliiggaatteedd  ttoo  

ppaayy..  

cc))  LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr  wwiillll  nnoott  rreeffeerr  aaccccoouunnttss  ffoorr  ccoolllleeccttiioonn  wwhhiillee  aa  

ccllaaiimm  oonn  tthhee  aaccccoouunntt  iiss  ssttiillll  ppeennddiinngg  ppaayyeerr  ppaayymmeenntt..    HHoowweevveerr,,  LLiiffeeCCaarree  

MMeeddiiccaall  CCeenntteerr  mmaayy  ccllaassssiiffyy  cceerrttaaiinn  ccllaaiimmss  aass  ““ddeenniieedd””  iiff  ssuucchh  ccllaaiimmss  aarree  

hheelldd  iinn  ““ppeennddiinngg””  mmooddee  ffoorr  aann  uunnrreeaassoonnaabbllee  lleennggtthh  ooff  ttiimmee  ddeessppiittee  eeffffoorrttss  

ttoo  ffaacciilliittaattee  rreessoolluuttiioonn..  

dd))  LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr  wwiillll  nnoott  rreeffeerr  aaccccoouunnttss  ffoorr  ccoolllleeccttiioonn  wwhheerree  tthhee  

ccllaaiimm  wwaass  ddeenniieedd  dduuee  ttoo  aa  LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr  eerrrroorr..    HHoowweevveerr,,  

LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr  mmaayy  ssttiillll  rreeffeerr  tthhee  ppaattiieenntt  lliiaabbiilliittyy  ppoorrttiioonn  ooff  ssuucchh  

ccllaaiimmss  ffoorr  ccoolllleeccttiioonn  iiff  uunnppaaiidd..  

ee))  LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr  wwiillll  nnoott  rreeffeerr  aaccccoouunnttss  ffoorr  ccoolllleeccttiioonn  wwhheerree  tthhee  

ppaattiieenntt  hhaass  iinniittiiaallllyy  aapppplliieedd  ffoorr  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  aanndd  LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  

CCeenntteerr  hhaass  nnoott  yyeett  nnoottiiffiieedd  tthhee  ppaattiieenntt  ooff  iittss  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ((pprroovviiddeedd  tthhee  

ppaattiieenntt  hhaass  ccoommpplliieedd  wwiitthh  tthhee  ttiimmeelliinnee  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  rreeqquueessttss  ddeelliinneeaatteedd  

dduurriinngg  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  pprroocceessss))..  

ff))  LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr  wwiillll  nnoott  rreeffeerr  aaccccoouunnttss  ffoorr  ccoolllleeccttiioonn  wwhheerree  tthhee  

ppaattiieenntt  hhaass  iinnddiiccaatteedd  aann  iinnaabbiilliittyy  ttoo  ppaayy  tthhee  ffuullll  aammoouunntt  ooff  tthhee  ddeebbtt  iinn  oonnee  

ppaayymmeenntt  aanndd  tthhee  hhoossppiittaall  hhaass  ooffffeerreedd  aa  rreeaassoonnaabbllee  ppaayymmeenntt  ppllaann..    IIff  ppaattiieenntt  

mmaakkeess  ppaayymmeennttss  oonn  ddeebbtt  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhee  ppaayymmeenntt  ppllaann  

aaggrreeeedd  ttoo  bbyy  tthhee  hhoossppiittaall,,  tthhee  ddeebbtt  wwiillll  nnoott  bbee  rreeffeerrrreedd  ttoo  ccoolllleeccttiioonn..  

  

BB..  RReeaassoonnaabbllee  EEffffoorrttss  aanndd  EExxttrraaoorrddiinnaarryy  CCoolllleeccttiioonn  AAccttiioonnss  ((EECCAAss))  

11..  BBeeffoorree  eennggaaggiinngg  iinn  EECCAAss  ttoo  oobbttaaiinn  ppaayymmeenntt  ffoorr  ccaarree,,  LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr  

mmuusstt  mmaakkee  cceerrttaaiinn  rreeaassoonnaabbllee  eeffffoorrttss  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  wwhheetthheerr  aann  iinnddiivviidduuaall  iiss  

eelliiggiibbllee  ffoorr  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  uunnddeerr  oouurr  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  ppoolliiccyy::  

aa))  EECCAAss  mmaayy  bbeeggiinn  oonnllyy  wwhheenn  112200  ddaayyss  hhaavvee  ppaasssseedd  ssiinnccee  tthhee  ffiirrsstt  ppoosstt--

ddiisscchhaarrggee  ssttaatteemmeenntt  wwaass  pprroovviiddeedd  ((aann  eexxcceeppttiioonn  iiss  tthhee  aaccccoouunntt  wwiitthh  nnoo  

ddeelliivveerryy  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  tthhoossee  ccaann  ggoo  ddiirreeccttllyy  ttoo  ccoolllleeccttiioonnss))..  

bb))  HHoowweevveerr,,  aatt  lleeaasstt  3300  ddaayyss  bbeeffoorree  iinniittiiaattiinngg  EECCAAss  ttoo  oobbttaaiinn  ppaayymmeenntt,,  

LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr  sshhaallll  ddoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  

ii..  PPrroovviiddee  tthhee  iinnddiivviidduuaall  wwiitthh  aa  wwrriitttteenn  nnoottiiccee  tthhaatt  iinnddiiccaatteess  tthhee  

aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee,,  lliissttss  ppootteennttiiaall  EECCAAss  tthhaatt  mmaayy  bbee  

ttaakkeenn  ttoo  oobbttaaiinn  ppaayymmeenntt  ffoorr  ccaarree,,  aanndd  ggiivveess  aa  ddeeaaddlliinnee  aafftteerr  wwhhiicchh  

EECCAAss  mmaayy  bbee  iinniittiiaatteedd  ((nnoo  ssoooonneerr  tthhaann  112200  ddaayyss  aafftteerr  tthhee  ffiirrsstt  ppoosstt--

ddiisscchhaarrggee  bbiilllliinngg  ssttaatteemmeenntt  aanndd  3300  ddaayyss  aafftteerr  tthhee  wwrriitttteenn  nnoottiiccee))  

iiii..  PPrroovviiddee  aa  ppllaaiinn--llaanngguuaaggee  ssuummmmaarryy  ooff  tthhee  FFAAPP  aalloonngg  wwiitthh  tthhee  

nnoottiiccee  ddeessccrriibbeedd  aabboovvee  

iiiiii..  AAtttteemmpptt  ttoo  nnoottiiffyy  tthhee  iinnddiivviidduuaall  oorraallllyy  aabboouutt  tthhee  FFAAPP  aanndd  hhooww  hhee  

oorr  sshhee  mmaayy  ggeett  aassssiissttaannccee  wwiitthh  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  pprroocceessss  
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22..  AAfftteerr  mmaakkiinngg  rreeaassoonnaabbllee  eeffffoorrttss  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  eelliiggiibbiilliittyy  aass  

oouuttlliinneedd  aabboovvee,,  LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr  ((oorr  iittss  aauutthhoorriizzeedd  bbuussiinneessss  ppaarrttnneerrss))  mmaayy  

ttaakkee  aannyy  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  EECCAAss  ttoo  oobbttaaiinn  ppaayymmeenntt  ffoorr  ccaarree::  

aa))  RReeppoorrtt  aaddvveerrssee  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  ccrreeddiitt  rreeppoorrttiinngg  aaggeenncciieess  aanndd//oorr  ccrreeddiitt  

bbuurreeaauuss    

bb))  TTaakkee  aaccttiioonn  ttoo  ffoorreecclloossee  pprrooppeerrttyy  

cc))  GGaarrnniisshh  wwaaggeess  

dd))  PPllaaccee  aa  lliieenn  oonn  pprrooppeerrttyy  

33..  IIff  aa  ppaattiieenntt  hhaass  aann  oouuttssttaannddiinngg  bbaallaannccee  ffoorr  pprreevviioouussllyy  pprroovviiddeedd  ccaarree,,  LLiiffeeCCaarree  

MMeeddiiccaall  CCeenntteerr  mmaayy  eennggaaggee  iinn  tthhee  EECCAA  ooff  ddeeffeerrrriinngg,,  ddeennyyiinngg,,  oorr  rreeqquuiirriinngg  

ppaayymmeenntt  bbeeffoorree  pprroovviiddiinngg  aaddddiittiioonnaall  mmeeddiiccaallllyy  nneecceessssaarryy  ((bbuutt  nnoonn--eemmeerrggeenntt))  ccaarree  

oonnllyy  wwhheenn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  sstteeppss  aarree  ttaakkeenn::  

aa))  LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr  pprroovviiddeess  tthhee  ppaattiieenntt  wwiitthh  aann  FFAAPP  aapppplliiccaattiioonn  aanndd  

aa  ppllaaiinn  llaanngguuaaggee  ssuummmmaarryy  ooff  tthhee  FFAAPP  

bb))  LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr  pprroovviiddeess  aa  wwrriitttteenn  nnoottiiccee  iinnddiiccaattiinngg  tthhee  

aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  aanndd  ssppeecciiffyyiinngg  aannyy  ddeeaaddlliinnee  aafftteerr  wwhhiicchh  

aa  ccoommpplleetteedd  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  aassssiissttaannccee  ffoorr  tthhee  pprreevviioouuss  ccaarree  eeppiissooddee  wwiillll  

nnoo  lloonnggeerr  bbee  aacccceepptteedd..    TThhiiss  ddeeaaddlliinnee  mmuusstt  bbee  aatt  lleeaasstt  3300  ddaayyss  aafftteerr  tthhee  

nnoottiiccee  ddaattee  oorr  224400  ddaayyss  aafftteerr  tthhee  ppoosstt--ddiisscchhaarrggee  bbiilllliinngg  ssttaatteemmeenntt  ffoorr  pprriioorr  

ccaarree  ––  wwhhiicchheevveerr  iiss  llaatteerr..  

cc))  LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr  mmaakkeess  aa  rreeaassoonnaabbllee  eeffffoorrtt  ttoo  oorraallllyy  nnoottiiffyy  tthhee  

iinnddiivviidduuaall  aabboouutt  tthhee  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  ppoolliiccyy  aanndd  eexxppllaaiinn  hhooww  ttoo  rreecceeiivvee  

aassssiissttaannccee  wwiitthh  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  pprroocceessss..  

dd))  LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr  pprroocceesssseess  oonn  aann  eexxppeeddiitteedd  bbaassiiss  aannyy  FFAAPP  

aapppplliiccaattiioonnss  ffoorr  pprreevviioouuss  ccaarree  rreecceeiivveedd  wwiitthh  tthhee  ssttaatteedd  ddeeaaddlliinnee..  

44..  TThhee  BBuussiinneessss  OOffffiiccee  DDiirreeccttoorr  iiss  uullttiimmaatteellyy  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ddeetteerrmmiinniinngg  wwhheetthheerr  

LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr  aanndd  iittss  bbuussiinneessss  ppaarrttnneerrss  hhaavvee  mmaaddee  rreeaassoonnaabbllee  eeffffoorrttss  ttoo  

ddeetteerrmmiinnee  wwhheetthheerr  aann  iinnddiivviidduuaall  iiss  eelliiggiibbllee  ffoorr  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee..    TThheeyy  aallssoo  

hhaavvee  ffiinnaall  aauutthhoorriittyy  ffoorr  ddeecciiddiinngg  wwhheetthheerr  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn  mmaayy  pprroocceeeedd  wwiitthh  aannyy  

ooff  tthhee  EECCAAss  oouuttlliinneedd  iinn  tthhiiss  ppoolliiccyy..  

  

IIIIII..  FFiinnaanncciiaall  AAssssiissttaannccee  

AA..  AAllll  bbiilllleedd  ppaattiieennttss  wwiillll  hhaavvee  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ccoonnttaacctt  LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr  rreeggaarrddiinngg  

ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  ffoorr  tthheeiirr  aaccccoouunnttss,,  ppaayymmeenntt  ppllaann  ooppttiioonnss,,  aanndd  ootthheerr  aapppplliiccaabbllee  

pprrooggrraammss..  

11..  LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr’’ss  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  ppoolliiccyy  iiss  aavvaaiillaabbllee  ffrreeee  ooff  cchhaarrggee..    

RReeqquueesstt  aa  ccooppyy::  

aa))  IInn  ppeerrssoonn  aatt  FFiinnaanncciiaall  CCoouunnsseelloorr’’ss  OOffffiiccee  aatt  771155  DDeellmmoorree  DDrriivvee,,  RRoosseeaauu,,  

MMNN  5566775511  

bb))  BByy  ccaalllliinngg  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ccoouunnsseelliinngg  ddeeppaarrttmmeenntt  aatt  221188--446633--44771166  oorr  mmaaiilliinngg  

aa  rreeqquueesstt  ttoo  771155  DDeellmmoorree  DDrriivvee,,  RRoosseeaauu,,  MMNN  5566775511  

cc))  OOnnlliinnee  aatt  wwwwww..lliiffeeccaarreemmeeddiiccaallcceenntteerr..oorrgg    

22..  IInnddiivviidduuaallss  wwiitthh  qquueessttiioonnss  rreeggaarrddiinngg  LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr’’ss  ffiinnaanncciiaall  

aassssiissttaannccee  ppoolliiccyy  mmaayy  ccoonnttaacctt  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ccoouunnsseelliinngg  ooffffiiccee  bbyy  pphhoonnee  aatt  221188--446633--

44771166  oorr  iinn  ppeerrssoonn  aatt  771155  DDeellmmoorree  DDrriivvee,,  RRoosseeaauu,,  MMNN..  
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IIVV..  CCuussttoommeerr  SSeerrvviiccee  

AA..  DDuurriinngg  tthhee  bbiilllliinngg  aanndd  ccoolllleeccttiioonn  pprroocceessss,,  LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr  wwiillll  pprroovviiddee  qquuaalliittyy  

ccuussttoommeerr  sseerrvviiccee  bbyy  iimmpplleemmeennttiinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  gguuiiddeelliinneess::  

11..  LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr  wwiillll  eennffoorrccee  aa  zzeerroo  ttoolleerraannccee  ssttaannddaarrdd  ffoorr  aabbuussiivvee,,  

hhaarraassssiinngg,,  ooffffeennssiivvee,,  ddeecceeppttiivvee,,  oorr  mmiisslleeaaddiinngg  llaanngguuaaggee  oorr  ccoonndduucctt  bbyy  iittss  

eemmppllooyyeeeess..  

22..  LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr  wwiillll  mmaaiinnttaaiinn  aa  ssttrreeaammlliinneedd  pprroocceessss  ffoorr  ppaattiieenntt  qquueessttiioonnss  

aanndd//oorr  ddiissppuutteess,,  wwhhiicchh  iinncclluuddeess  aa  ttoollll--ffrreeee  pphhoonnee  nnuummbbeerr  ppaattiieennttss  mmaayy  ccaallll  aanndd  aa  

pprroommiinneenntt  bbuussiinneessss  ooffffiiccee  aaddddrreessss  ttoo  wwhhiicchh  tthheeyy  mmaayy  wwrriittee..    TThhiiss  iinnffoorrmmaattiioonn  wwiillll  

rreemmaaiinn  lliisstteedd  oonn  aallll  ppaattiieenntt  bbiillllss  aanndd  ccoolllleeccttiioonnss  ssttaatteemmeennttss  sseenntt..  

33..  AAfftteerr  rreecceeiivviinngg  aa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ffrroomm  aa  ppaattiieenntt  ((bbyy  pphhoonnee  oorr  iinn  wwrriittiinngg)),,  LLiiffeeCCaarree  

MMeeddiiccaall  CCeenntteerr  ssttaaffff  wwiillll  rreettuurrnn  pphhoonnee  ccaallllss  ttoo  ppaattiieennttss  aass  pprroommppttllyy  aass  ppoossssiibbllee  

((bbuutt  nnoo  mmoorree  tthhaann  oonnee  bbuussiinneessss  ddaayy  aafftteerr  tthhee  ccaallll  wwaass  rreecceeiivveedd))  aanndd  wwiillll  rreessppoonndd  

ttoo  wwrriitttteenn  ccoorrrreessppoonnddeennccee  wwiitthhiinn  1100  ddaayyss..  

44..  LLiiffeeCCaarree  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr  wwiillll  mmaaiinnttaaiinn  aa  lloogg  ooff  ppaattiieenntt  ccoommppllaaiinnttss  ((oorraall  oorr  

wwrriitttteenn))  tthhaatt  wwiillll  bbee  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  aauuddiitt..  
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