
Příloha E: Samostatné a dodatečné požadavky na finanční pomoc WestfieldMemorialHospital 

Postup přihlášení 

Pacientům, kteří mají příjem ve výši 100 % nebo méně podle federálních směrnic o chudobě, bude jejich zůstatek odpovědnosti 

za pacienty odpuštěn ve výši 100 %.  Pro pacienty s příjmem mezi 101 % až 300 % federálních směrnic pro chudobu bude 

uplatněn klouzavý plán poplatků s rozsahem 85 % až 95 % slevy na základě maximální částky platby (MPA).  Při určování 

majetku pacienta nebudou zohledněna aktiva.  Příkladem majetku, který se nebere v úvahu, je primární bydliště pacienta, majetek 

držený na účtu s odloženou daní nebo srovnatelném penzijním spoření, vysokoškolský spořicí účet nebo auta pravidelně 

používaná pacientem nebo nejbližšími rodinnými příslušníky. 
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100 % sleva Rozsah příjmu 

 

95 % sleva Rozsah příjmu   

Velikost 

domácnosti 100% 

 

Velikost 

domácnosti 101 % 150 % 

1 $13,950.00 

 

1 $14,089.50 $20,925.00 

2 $18,310.00 

 

2 $18,493.10 $27,465.00 

3 $23,030.00 

 

3 $23,260.30 $34,545.00 

4 $27,750.00 

 

4 $28,027.50 $41,625.00 

5 $32,470.00 

 

5 $32,794.70 $48,705.00 

6 $37,190.00 

 

6 $37,561.90 $55,785.00 

7 $41,910.00 

 

7 $42,329.10 $62,865.00 

8 $46,630.00 

 

8 $47,096.30 $69,945.00 
 

90 % sleva 

Rozsah 

příjmu   

 

85 % sleva 

Rozsah 

příjmu   

Velikost 

domácnosti 151 % 250 % 

 

Velikost 

domácnosti 251 % 300 % 

1 $21,064.50 $34,875.00 

 

1 $35,014.50 $41,850.00 

2 $27,648.10 $45,775.00 

 

2 $45,958.10 $54,930.00 

3 $34,775.30 $57,575.00 

 

3 $57,805.30 $69,090.00 

4 $41,902.50 $69,375.00 

 

4 $69,652.50 $83,250.00 

5 $49,029.70 $81,175.00 

 

5 $81,499.70 $97,410.00 

6 $56,156.90 $92,975.00 

 

6 $93,346.90 $111,570.00 

7 $63,284.10 $104,775.00 

 

7 $105,194.10 $125,730.00 

8 $70,411.30 $116,575.00 

 

8 $117,041.30 $139,890.00 

 

* Pro rodiny/domácnost s více než 8 osobami přidejte 4 720 USD za každou další osobu. 

 

 



 

Platební (splátkové) kalendáře 

Platební kalendáře jsou k dispozici po schválení pro služby nemocnice WestfieldMemorialHospital.  Platební plány jsou 

přiměřené standardům odvětví a nepřesahují 10 % měsíčního hrubého příjmu pacienta/ručitele.  Na zůstatek pacienta se nebude 

vztahovat žádný úrok.  V nemocnici WestfieldMemorialHospital se zrychlené platební kalendáře nepoužívají. 

Fakturace a inkaso 

WestfieldMemorialHospital se nebude zapojovat do mimořádných inkasních akcí (ECA) zahrnujících nucený prodej nebo 

uzavření primárního bydliště pacienta.   

 

 

 

 


