
OMB control 0938-1401 Form updated 8-24-22 

Page 1 of 3 

સરપ્રાઈઝ/બેલેન્સ બબલીંગ પ્રગટીકરણ ફોર્મ 
 

 
 

અચાનક આવતા તબીબી બબલો સારે્ તર્ારા અધિકારો અને રક્ષણ 

 

 

“બેલેન્સ બબબલિંગ” શ ું છે (કોઈકવાર “સરપ્રાઈઝ બબબલિંગ” કહવેાય છે)? 

જ્યારે તમે એક ડોક્ટરને અથવા અન્ય આરોગ્ય સભંાળ પ્રદાતાને મળો છો, ત્યારે તમને અમકુ ખિસ્સા બહારના પોસાય 

નહીં તેવા િર્ાાઓ જેવા કે, સહ-ચકૂવણી, સહ વીમો અને/અથવા કોઈ કપાતપાત્ર, જેવા િર્ાાઓ આવી શકે છે. જો તમે 

કોઈ પ્રદાતાનો મળો અથવા તમારા સ્વાસ્્ય પ્લાનના નેટવકામા ંસમાવવષ્ટ ન હોય તેવી આરોગ્ય સભંાળ સવુવધાની 
મલુાકાત લો, તો તમારે અન્ય િર્ાાઓ ભોગવવા પડી શકે છે અથવા સપંણૂા ખબલ ચકૂવવુ ંપડી શકે છે. 

“નેટવકામા ંખબન-સમાવવષ્ટ” એવા પ્રદાતાઓ અને સવુવધાઓનુ ંવણાન કરે છે કે જેમણ ેતમારા સ્વાસ્્ય પ્લાન સાથેના 
કરાર પર હસ્તાક્ષર કયાા નથી. નેટવકામા ંખબન-સમાવવષ્ટ પ્રદાતાઓ તમારો પ્લાન જે ચકૂવવા માટે સહમત થયો 
હતો તે અને કોઈ સેવા માટે પરેૂપરુી વસલૂવામા ંઆવેલી રકમ વચ્ર્ેના તફાવતની રકમનુ ંખબલ તમને આપવા માટે 

પરવાનગીકૃત હોઈ શકે છે. આને “બેલેન્સ બબલીંગ” કહવેાય છે. આ રકમ સમાન સેવા માટે નેટવકાની અંદર સમાવવષ્ટ 

થતા ંિર્ાાઓ કરતા ંથોડી વધારે હોય છે અને કદાર્ તમારી વાવષિક ખિસ્સા બહાર થતા ંન પરવડે તેવા િર્ાાઓની 
મયાાદાને ગણતરીમા ંલેશે નહીં. 

“સરપ્રાઈઝ ખબખલિંગ” એ અર્ાનક આવતુ ંઅણધાર્ુું બેલેન્સ ખબલ છે. જ્યારે તમે વનયવંત્રત કરી શકતા નથી કે તમારી 
સભંાળમા ંકોણ શામેલ છે, તો આ થઈ શકે છે - જેમ કે જ્યારે તમે કોઈ કટોકટીમા ંહોવ અથવા જ્યારે તમે કોઈ નેટવકામા ં
સમાવવષ્ટ સવુવધાની મલુાકાત ગોઠવો છો, પરંત ુનેટવકામા ંસમાવવષ્ટ ન હોય તેવા પ્રદાતા દ્વારા તમને આકસ્સ્મક રીતે 

સારવાર આપવામા ંઆવે છે. 

તરે્ આના ર્ાટે બેલેન્સ બબબલિંગથી સ રબક્ષત છો: 

આકસ્મર્કતાની સેવાઓ 

જો તમે કોઈ આકસ્સ્મક તબીબી પરરસ્સ્થવતમા ંઆવી જાઓ અને નેટવકામા ંસમાવવષ્ટ ન હોય તેવા કોઈ પ્રદાતા અથવા 
સવુવધા દ્વારા આકસ્સ્મક સવુવધાઓ પ્રાપ્ત કરો, તો તે પ્રદાતા અથવા સવુવધા તમને જે મહત્તમ ખબલ આપી શકે છે તે તમારા 
નેટવકામા ંસમાવવષ્ટ તમારા પ્લાનનો િર્ા-શેરરિંગ રકમ છે (જેમ કે સહ-ચકૂવણીઓ અને સહ-વવમો). આ આકસ્સ્મકતાની 
સેવાઓ માટે તમને બેલેન્સ ખબલ આપી શકાત ું નથી. જ્યા ંસધુી તમે લેખિત સમંવત ન આપો અને આ સ્વસ્થ થયા પછીની 
સેવાઓ માટે બેલેન્સ ખબલ ન કરવા માટે તમારંુ રક્ષણ જતુ ંન કરો, ત્યા ંસધુી આમા ંતે સેવાઓનો સમાવેશ થાય છે જે તમે 

સ્વસ્થ થયેલી સ્સ્થવતમા ંહોવ તે પછી તમે પ્રાપ્ત કરી શકો છો. 

જ્યારે તમે આકસ્સ્મક સભંાળ પ્રાપ્ત કરો છો અથવા કોઈ નેટવકાની અંદર સમાવવષ્ટ ક્ક્લવનક અથવા એમ્બ્ર્લેુટરી 
સર્જિકલ કેન્ર પર કોઈ નેટવકામા ંસમાવવષ્ટ ન હોય તેવા ક્ક્લવનક દ્વારા સારવાર પ્રાપ્ત કરો છો, તો તમે અર્ાનક 

આવતા ખબલીંગ અથવા બેલેન્સ ખબલીંગ સામે સરુખક્ષત છો. 
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જો તમે તમારા આરોગ્ય વીમા ID કાડા પર “CO_DOI” ધરાવો છો અને તમે કોલોરાડોમા ંવનયમન કરેલ સવુવધા અથવા 
સસં્થા પર પરૂી પાડવામા ંઆવતી સભંાળ અને સેવાઓ પ્રાપ્ત કરી રહ્ા ંછો, તો તમને ફક્ત તમારા પ્લાનની નેટવકામા ં
સમાવવષ્ટ િર્ા-શેરરિંગ રકમ માટે જ ખબલ આપવામા ંઆવશે, જે સહ-ચકૂવણીઓ, કપાતપાત્રો, અને/અથવા સહ વીમો 
છે. તમને અન્ય કંઈપણ માટે ખબલ આપવામા ંઆવશે નહીં. આ માત્ર “આકસ્સ્મકતાની સેવા” સાથે સબંવંધત અને તેના 
તરીકે ખબલ કરાયેલી સેવાઓને જ લાગ ુપડે છે. 

નેટવકમર્ાું સર્ાધવષ્ટ ક્લલધનક પર અથવા એમ્બ્ય લેટરી સર્જિકલ કેન્ર પર ઉપલ્િ કેટલીક સેવાઓ 

જ્યારે તમે કોઈ નેટવકામા ંસમાવવષ્ટ ક્ક્લવનક અથવા એમ્બ્ર્લેુટરી સર્જિકલ કેન્રમાથંી સેવાઓ મેળવો છો, ત્યારે કેટલાક 

પ્રદાતાઓ નેટવકામા ંખબન-સમાવવષ્ટ હોઇ શકે છે. આ રકસ્સાઓમા,ં તે પ્રદાતાઓ તમને જે મહત્તમ ખબલ આપી શકે છે તે 

તમારા નેટવકામા ંસમાવવષ્ટ તમારા પ્લાનનો િર્ા-શેરરિંગ રકમ છે. આ આકસ્સ્મકતાની દવા, એનેસ્થેવસયા, પેથોલોજી, 

રેરડયોલોજી, લેબોરેટરી અને મદદનીશ સિનને લાગ ુપડે છે. આ પ્રદાતાઓ તમને બેલેન્સ ખબલ કરી શકતા નથી અને 

તમને બેલેન્સ ખબલ નહીં કરવા તમારંુ રક્ષણ જતુ ંકરવા કહી શકે નહીં. 

જો તમે આ નેટવકામા ંસમાવવષ્ટ સવુવધાઓ પર સેવાઓ મેળવો છો, તો જ્યા ંસધુી તમે લેખિતમા ંસમંવત ન આપો અને 

તમારંુ રક્ષણ જતુ ંન કરો ત્યા ંસધુી નેટવકામા ંખબન-સમાવવષ્ટ પ્રદાતાઓ તમને બેલેન્સ ખબલ કરી શકે નહીં. 

તર્ારે ક્યારેય બેલેન્સ બબબલિંગથી તર્ાર ું  રક્ષણ જત ું કરવાની જરૂર નથી. તર્ારે નેટવકમર્ાું સર્ાધવષ્ટ ન હોય તેવી સુંભાળ 

પણ પ્રાપ્ત કરવાની જરૂર નથી. તરે્ તર્ારા પ્લાનના નેટવકમર્ાું રહલે પ્રદાતા અથવા સ ધવિાને પસુંદ કરી શકો છો. 

જો તમે તમારા આરોગ્ય વીમા ID કાડા પર “CO_DOI” ધરાવો છો અને તમે કોલોરાડોમા ંવનયમન કરેલ સવુવધા અથવા 
સસં્થા પર પરૂી પાડવામા ંઆવતી સભંાળ અને સેવાઓ પ્રાપ્ત કરી રહ્ા ંછો: 

નેટવકમર્ાું સર્ાધવષ્ટ અથવા નેટવકમર્ાું સર્ાધવષ્ટ ન હોય તેવી સ ધવિા પર ઉપલ્િ બબન-આકસ્મર્ક સેવાઓ 

જો તમે કોઈ નેટવકા  બહારના સ્થળે હોવ તેવી જાણ હોય અથવા જો તેઓ ખબન-નેટવકા  પ્રદાતાઓ પ્રાપ્ત કરી રહ્ા હોય 

ત્યારે, સવુવધા અથવા સસં્થાના સ્ટાફે તમને તે જણાવવુ ંઆવશ્યક છે. સ્ટાફે તમને એ પણ જણાવવુ ંઆવશ્યક છે કે તમે 

કયા પ્રકારની સેવાઓનો ઉપયોગ કરશો જે નેટવકામા ંખબન-સમાવવષ્ટ પ્રદાતા તરફથી તમને પ્રદાન કરવામા ંઆવી શકે છે. 

તમને નેટવકામા ંસમાવવષ્ટ પ્રદાતાઓ તમામ કવર કરવામા ંઆવતી તબીબી સેવાઓ આપે તેવી વવનતંી કરવાનો હક 

છે. જો કે, જો નેટવકામા ંસમાવવષ્ટ પ્રદાતા ઉપલ્ધ ન હોય તેવા સજંોગોમા ંતમારે નેટવકામા ંખબન-સમાવવષ્ટ પ્રદાતા 
પાસેથી તબીબી સેવાઓ પ્રાપ્ત કરવી પડી શકે છે. જો તમારા વવમાપ્રદાતા સેવાને કવર કરતા ંહોય તો તમને તમારા 
નેટવકામા ંસમાવવષ્ટ કરવો પડતો િર્ા- શેરરિંગ રકમ જ ખબલ કરવામા ંઆવશે, જે સહ-ચકૂવણીઓ, કપાતપાત્રો, 
અને/અથવા સહ-વીમો છે. 
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વિારાના રક્ષણો 
• તમારા વવમાપ્રદાતા નેટવકામા ંખબન-સમાવવષ્ટ પ્રદાતાઓ અને સવુવધાઓને સીધે સીધી જ ચકુવણી કરશે. 

• પ્રદાતા અથવા સવુવધા અથવા સસં્થાએ તેમને સખૂર્ત કરાવ્યાના 60 રદવસની અંદર તમે વધ ુચકૂવેલ કોઈપણ રકમ 

પરત કરવી આવશ્યક છે. 

જ્યારે બેલેન્સ બબબલિંગ ર્ાન્ય ન હોય ત્યારે, તરે્ નીચે પ્રર્ાણેના રક્ષણો પણ િરાવી શકો છો: 
• તમે તમારા રહસ્સાની રકિંમત ચકૂવવા માટે જ જવાબદાર છો (જેમ કે, સહ-ચકૂવણીઓ, સહ-વવમો, અને કપાતપાત્રો કે 

જે તમે કદાર્ ચકૂવત જો પ્રદાતા અથવા સવુવધા નેટવકામા ંસમાવવષ્ટ હોત). તમારો સ્વાસ્્ય પ્લાન નેટવકામા ંખબન-

સમાવવષ્ટ પ્રદાતાઓ અને સવુવધાઓને સીધે સીધી જ ચકુવણી કરશે. 

• તમારા સ્વસ્્ય પ્લાનમા ંસામાન્ય રીતે આ હોવુ ંઆવશ્યક છે: 

o તે તમારે સેવાઓ માટે અગાઉથી મજૂંરી (પવૂા અવધકૃતતા) મેળવવાની આવશ્યકતા વવના આકસ્સ્મકતાની 
સેવાઓને આવરી લે તે આવશ્યક છે. 

o તે નેટવકામા ંખબન-સમાવવષ્ટ પ્રદાતાઓ દ્વારા આકસ્સ્મકતાની સેવાઓ આવરી લે તે આવશ્યક છે. 

o તે નેટવકામા ંસમાવવષ્ટ પ્રદાતા અથવા સવુવધાને શુ ંચકૂવશે તેના પર તમે પ્રદાતા અથવા સવુવધા (િર્ા-શેરરિંગ)  નુ ં
શુ ંલેણુ ંધરાવો છો અને તે રકમ તમારા લાભોના સ્પષ્ટીકરણમા ંદશાાવે તે આવશ્યક છે. 

o તે તમારી કપાતપાત્ર અને ખિસ્સા બહારની મયાાદામા ંઆકસ્સ્મકતાની સેવાઓ અથવા નેટવકાની બહારની 
સેવાઓ માટે તમારે કરવી પડતી ચકૂવણીની કોઈપણ રકમની ગણતરી કરે તે આવશ્યક છે. 

જો તમે માનતા હોવ કે તમને િોટી રીતે ખબલ આપવામા ંઆવ્ર્ુ ંછે, તો તમે ફેડરલ વનયમો અંગ ે800-985-3059 પર 

સપંકા  કરી શકો છો, અથવા તમે કોલોરાડોના વનયમો માટે 303-894-7499 અથવા 800-930-3745 પર કોલોરાડો 
વીમા વવભાગનો સપંકા  કરી શકો છો અથવા તમે સવુવધાના ખબખલિંગ વવભાગનો અંહી સપંકા  કરી શકો છો  

ફેડરલ કાયદા હઠેળ તમારા અવધકારો વવશે વધ ુમારહતી માટે cms.gov/nosurprises/consumers ની મલુાકાત લો. 

મારા હસ્તાક્ષર આ નોરટસ પ્રાપ્ત થયાની સ્વીકૃવત આપે છે અને કાયદા હઠેળના મારા અવધકારોને જતા ંકરતા ંનથી. 
 

દદીનુ ંનામ (વપ્રન્ટ કરેલ) દદી સાથેનો સબંધં 

 

 

દદી અથવા કાયદેસર રીતે અવધકૃત પ્રવતવનવધની સહી તારીિ સમય 

અથમઘટન: (નામ અથવા #) દ્વારા દદી માટે ર્ર્ાાનુ ંઅથાઘટન જો લાગ ુપડ ેતો   


