
સરપ્રાઇસ મેડ�કલ �બલ્સ સામ ેતમારા અ�ધકારો અને રક્ષણો 

જ્યારે તમને ઇમજ�ન્સી સંભાળ મળે અથવા નેટવક�  બહારના પ્રદાતા દ્વારા નેટવક�  હેઠળની 
હો�સ્પટલમાં અથવા એમબ્�લુેટર� સ�ર્ કલ સેન્ટરમાં સારવાર કરવામાં આવ ેત્યારે તમે બાક�ના 
�બલ�ગથી ર�ક્ષત છો. આ �કસ્સાઓમાં તમને તમારા પ્લાનની સહ�ૂકવણી, સહવીમો અને/અથવા 
ડ�ડક્ટ�બલ કરતા વ�ુ ચાજ� થવો જોઇએ નહ�.  

“બેલને્સ �બલ�ગ” �ુ ંછે (કેટલીકવાર તને ે“સરપ્રાઇસ �બલ�ગ” કહેવાય છે)? 

જ્યારે તમે ડૉક્ટર કે અન્ય હેલ્થ કેર પ્રદાતાને બતાવવા �ઓ ત્યારે તમને ગ� બહાર�ંુ ખચર્, થશે જેમ કે સહ 
�ૂકવણી,  સહ વીમો, અથવા ડ�ડક્ટ�બલ (કપાતપાત્ર). ઉપરા�ત તમને વધારા�ંુ ખચર્ થશે અથવા તો તમ ેએવા પ્રદાતા 
પાસે �ઓ અથવા હેલ્થ કેર સવલતની �ુલાકાત લો જે તમારા હેલ્થ પ્લાનના નેટવક�માં ન હોય. 

“નેટવક�  બહાર” નો અથર્ એ છે કે પ્રદાતા અને �ુ�વધાઓ કે જેણે તમારા હેલ્થ પ્લાન સાથે આ સેવા �ૂર� પાડવા 
માટે કરાર કય� નથી. નેટવક�  બહારના પ્રદાતાઓને તમારો પ્લાન જે �ૂકવણી કરે છે તેની વચ્ચેની તફાવત �ક�મત માટે 
અને સેવા માટે ચાજ� કરવામાં આવતી સં�ણૂર્ રકમ માટે �બલ કરવાની મંજૂર� મળશે. તેને “બલેેન્સ �બલ�ગ”કહેવાય 
છે. આ રકમ સમાન સેવાઓ માટેના નેટવક� ની અંદરના ખચર્ કરતા વ�ુ હોવાની શ�તા છે અને તેને તમારા પ્લાનના 
ડ�ડક્ટ�બલ અથવા વા�ષ�ક ગ� બહારની મયાર્દામાં ગણતર�માં લેવાશે નહ�. 

“સરપ્રાઇસ �બલ�ગ” એ અણધા�ુર્ બેલેન્સ �બલ છે. તમાર� સંભાળમાં કોણ સંકળાયેલ છે તેને �નયં�ત્રત કર� શકાય 
નહ� ત્યારે આ�ુ થઇ શકે છે – જેમ કે તમને ઇમજ�ન્સી હોય અથવા જ્યારે તમે નેટવક�  અંદરની સવલતમાં �ુલાકાત 
લેવા�ંુ �વચારતા હોય પર��ુ અણધાર� ર�તે નેટવક�  બહારના પ્રદાતા દ્વારા સારવાર કરવામા ંઆવતી હોય. સરપ્રાઇસ 
મેડ�કલ �બલ્સ�ંુ ખચર્ પ્ર�ક્રયા અથવા સેવાના આધારે હ�રો ડોલસર્�ુ થઇ શકે છે. 

તમ ેનીચનેા માટ ેબલેને્સ �બલ�ગ સામ ેર�ક્ષત છો: 

ઇમજ�ન્સી સવેાઓ 
જો તમે ઇમજ�ન્સી મેડ�કલ �સ્થ�ત ધરાવતા હોય અને નેટવક� ની બહાના પ્રદાતા કે સવલત પાસેથી ઇમજ�ન્સી સેવાઓ 
લો છો, ત્યારે વ�ુમાં વ�ુમાં તેઓ તમને તમારા પ્લાનના નેટવક� ની અંદરની કોસ્ટ શેર�ગ રકમ (જેમ કે સહ�ૂકવણીઓ, 
સહવીમો અને ડ�ડક્ટ�બલ્સ) અ�ુસાર �બલ કર� શકે છે. આ ઇમજ�ન્સી સેવાઓ માટે તમે�બલને બલેને્સ કર� શકશો 
નહ� તેમાં તમે �સ્થર �સ્થ�ત મેળવી હોય ત ેપછ� મળતી સેવાઓનો એ શરતે સમાવેશ થાય છે કે જો તમ ેલે�ખતમાં 
સંમ�ત aઆપો છો અને પોસ્ટ-સ્ટે�બલાઇઝેશન માટે બેલેન્સ્ડ �બલ્ડની સામે તમારા રક્ષણો જતા કરતા નથી. 

નેટવક�  અદંરની હો�સ્પટલો અથવા એમબ્�લુટેર� સ�ર્ કલ સેન્ટરમા ંચો�સ સવેાઓ 
નેટવક�  અંદરની હો�સ્પટલો અથવા એમબ્�ુલેટર� સ�ર્ કલ સેન્ટરમાં ચો�સ સેવાઓ મેળવો છો ત્યારે ચો�સ 
પ્રદાતાઓ નેટવક�  બહારના હોઇ શકે છે. આ �કસ્સાઓમાં મોટા ભાગના આવા પ્રદાતાઓ જે તમને �બલ આપ ેછે 
તે તમારા પ્લાનના નેટવક� ની અંદરના કોસ્ટ શેર�ગ નેટવક�  જે�ુ હોઇ શકે છે. આ બાબત ઇમજ�ન્સી દવાઓ, 
એને�સ્થ�સયા, પેથોલો�, લેબોરેટર�, �નયોનેટોલો�, મદદનીશ સજ�ન, હો�સ્પટલીસ્ટ અને ઇન્ટે�ન્સવીસ્ટ 
સ�વ�સીસમાં લા�ુ પડે છે. આ પ્રદાતાઓ તમારા �બલન ેબલેેન્સ કર� શકતા નથી અને તમને બેલેન્સ �બલ્ડ કરવા 
માટે તમારા રક્ષણ છોડ� દેવા માટે કહ� શકશ ેનહ�. 

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


જો તમે આ નેટવક�  અંદરની સવલતોમાં અન્ય પ્રકારની સેવાઓ મેળવો છો, તો નેટવક� ની બહારના પ્રદાતાઓ તમને 
બાક��ંુ �બલ એ શરત ેબલેેન્સ ના કર� શકે કે તમે લે�ખત સંમ�ત આપો અને તમાર� �ુરક્ષા છોડ� દો.  

તમારે બલેને્સ �બલ�ગમાથંી તમાર� �રુક્ષાન ે�ારેય છોડવાની જ�ર નથી. તમારે નટેવક� ની 
બહારની સભંાળ લવેાની પણ જ�ર નથી. તમ ેતમારા પ્લાનના નટેવક�માથંી પ્રદાતા અથવા ��ુવધા 
પસદં કર� શકો છો.  

બેલેન્સ �બ�લ�ગ સામે ફેડરલ અને રાજ્ય બંનેના કાયદા �ુરક્ષા આપે છે. ઇ�લનોઇસમાં, પ�બ્લક એક્ટ 
96-1523 ખાસ કર�ને એનેસ્થે�સયોલો�, ઇમજ�ન્સી, �નયોનેટોલો�, પેથોલો� અને રે�ડયોલો� સેવાઓ માટે
ઇન-નેટવક�  હો�સ્પટલો અથવા એમબ્�ુલેટર� સ�ર્ કલ સેન્ટસર્માં �ૂર� પાડવામાં આવતી બેલેન્સ �બ�લ�ગ પર પ્ર�તબંધ
�ૂકે છે. જ્યારે તમે તે સેવાઓ પ્રાપ્ત કરો છો, ત્યારે પ્રદાતાઓ વ�ુમાં વ�ુ તમારા પ્લાનના નેટવક� ની અંદર કોસ્ટ-
શે�ર�ગ રકમ�ંુ �બલ આપી શકે છે. જો બેલેન્સ �બ�લ�ગ પરના ફેડરલ અને રાજ્યના કાયદા �ુસંગત ન હોય, તો
બેલેન્સ �બ�લ�ગ સામે મજ�ૂત �ુરક્ષા લા�ુ પડે છે.

જ્યારે બલેને્સ �બ�લ�ગની મજૂંર� ન હોય, ત્યારે તમાર� પાસ ેઆ �રુક્ષા પણ છે: 

• તમે માત્ર તમારા �હસ્સાની �ક�મત �ૂકવવા માટે જ જવાબદાર છો (જેમ કે સહ�ૂકવણીઓ, સહવીમો અને
ડ�ડક્ટ�બલ જે તમે �ૂકવશો �સવાય કે પ્રદાતા કે સવલત નટવક�ની અંદર ન હોય). તમારો હેલ્થ પ્લાન નેટવક� ની
બહારના પ્રદાતાને અથવા સવલતને સીધા જ કોઈપણ વધારાના ખચર્ �ૂકવશે.

• સામાન્ય ર�તે, તમારો હેલ્થ પ્લાન આવશ્યક છે:

o સેવાઓ માટે અગાઉથી તમાર� મંજૂર� મેળવવાની જ��રયાત �વના ઇમજ�ન્સી સેવાઓને આવર� લે છે
(જેને “અગાઉથી અ�ધકૃતતા” તર�કે પણ ઓળખવામાં આવે છે).

o નેટવક� ની બહારના પ્રદાતાઓ દ્વારા ઇમજ�ન્સી સેવાઓને આવર� લે છે.

o તમે નેટવક� ની અંદરના પ્રદાતા અથવા સવલતને �ંુ �ૂકવશો તેના આધારે તમે પ્રદાતા અથવા સવલત
(કોસ્ટ-શે�ર�ગ) પર �ંુ લે�ં ધરાવો છો અને ત ેરકમ તમારા લાભોના સ્પ��કરણમાં દશાર્વો.

o તમે ઇમજ�ન્સી સેવાઓ અથવા નેટવક� ની બહારની સેવાઓ માટે �ૂકવણી કરો છો તે કોઈપણ રકમને
તમાર� નેટવક�  અંદરની ડ�ડક્ટ�બલ અને ગ� બહારની મયાર્દામાં ગણો.

જો તમને લાગે કે તમને ખોટ� ર�તે �બલ આપવામાં આવ્�ંુ છે, તો 1-800-985-3059 પર મે�ડકેર અને મે�ડકેડ 
સેવાઓ માટેના �ુ.એસ. કેન્દ્રોનો સંપક� કરો.  

તમારા ફેડરલ કાયદા હેઠળના અ�ધકારોની વ�ુ મા�હતી માટે �ુલાકાત લોઃ 
https://www.cms.gov/nosurprises/consumers.  
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