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ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਅਤ ੇਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 
• ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਰਭਾਰਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ ਰੀ ਸ ਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 

ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤ ੇਪਰਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਰਵਿੱ ਰਦਅਕ ਹਣੋ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਰਸਹਤ ਬੀਮਾ ਪਾਰਲਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 
ਤੋਂ ਵਿੱ ਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਹੁਾਡੀ ਪਾਰਲਸੀ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਰਵਿੱ ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਕਝੁ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਰਬਲਕਲੁ ਸਮਾਨ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਰਕਸੇ ਵੀ ਸਰਥਤੀ ਰਵਿੱ ਚ, ਪਾਰਲਸੀ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਰਨਯੂੰ ਰਤਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਆਪਣੀ ਪਾਰਲਸੀ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦਸਤਾਵਜੇ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ 
ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਸਾਰ ਦੇਖੋ।) 

• ਰੇਖਾਂਰਕਤ ਟੈਕਸਟ ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਰਵਿੱ ਚ ਪਰਰਭਾਰਸ਼ਤ ਇਿੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

• ਇਿੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਪੂੰਨਾ 6 ਦੇਖ ੋਰਕ ਰਕਵੇਂ ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਰਕਮਾਂ, ਸਰਹ-ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਜਬੇ-ਤੋਂ-ਬਾਹਰਲੇ ਖਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਇਿੱ ਕ ਅਸਲ ਜੀਵਨ 
ਸਰਥਤੀ ਰਵਿੱਚ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ

 

ਅਪੀਲ 
ਇਿੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਰਕ ਤਹੁਾਡੀ ਰਸਹਤ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਜਾਂ ਯਜੋਨਾ ਇਿੱਕ ਫਸੈਲੇ 
ਦੀ ਸਮੀਰਖਆ ਕਰ,ੇ ਜ ੋਰਕਸੇ ਲਾਭ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ ੈ(ਜਾਂ 
ਤਾਂ ਪ ਰੇ ਜਾਂ ਰਹਿੱ ਸੇ ਰਵਿੱ ਚ)। 

ਆਮ, ਰਿਵਾਜੀ ਅਤੇ ਤਿਕਸੀਲ 
ਰਕਸੇ ਭ ਗੋਰਲਕ ਖਤੇਰ ਰਵਿੱ ਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਭਾਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਰਕਮ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਰਕ ਖੇਤਰ ਰਵਿੱ ਚ ਰਕਹੜੇ ਪਿਦਾਤਾ ਆਮ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਇਕੋ-ਰਜਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸ਼ੁਲਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। UCR 
ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮਨਜ਼ ਰਸ਼ੁਦਾ ਰਕਮ ਨ ੂੰ  ਰਨਰਧਾਰਰਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਆਿਥੋਰਿਕਸ ਅਤੇ ਪਰੋਸਥੇਰਿਕਸ 
ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿੱ ਤਾਂ, ਬਾਂਹ, ਰਪਿੱ ਠ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਗੇਰੇ, ਨਕਲੀ 
ਲਿੱ ਤਾਂ, ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੱ ਖਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਪਿੋਸਥੇਰਸਸ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਰਵਿੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਟੁਿੱ ਟਣ, ਪਰਹਨਣ, ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ 
ਸਰੀਰਕ ਸਰਥਤੀ ਰਵਿੱ ਚ ਬਦਲਾਅ ਦ ੇਕਾਰਨ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸਮਾਯੋਜਨ, ਮੁਰੂੰ ਮਤ, 
ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ 

ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਮਡੈੀਕਲ ਆਵਾਜਾਈ 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਥਤੀ ਲਈ ਐਬਂ ਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ 
ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਰਕਸਮਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਹਵਾ, ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਂ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੁਆਰਾ 
ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਹਰ ਰਕਸਮ ਦੀ 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨ ੂੰ  ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਕਝੁ 
ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਕਸਮਾਂ ਲਈ ਘਿੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਮਡੈੀਕਲ ਸਰਥਤੀ 
ਇਿੱਕ ਰਬਮਾਰੀ, ਸਿੱਟ, ਲਿੱ ਛਣ (ਗੂੰ ਭੀਰ ਦਰਦ ਸਮੇਤ), ਜਾਂ ਸਰਥਤੀ ਇੂੰਨੀ 
ਗੂੰ ਭੀਰ ਹੈ ਰਕ ਤਹੁਾਡੀ ਰਸਹਤ ਲਈ ਗੂੰ ਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, 
ਲਈ ਜਕੇਰ ਤਹੁਾਨ ੂੰ  ਤੁਰੂੰ ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਮਲਦੀ। ਜਕੇਰ 
ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਤੁਰੂੰ ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਮਲੀ, ਤਾਂ ਤਸੁੀਂ ਹੇਠਾਂ ਰਦਿੱ ਰਤਆਂ 
ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 1) ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਹਤ ਨ ੂੰ  ਗੂੰ ਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ 
ਰਵਿੱ ਚ ਪਾ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਜਾਂ 2) ਤਹੁਾਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ 
ਗੂੰ ਭੀਰ ਸਮਿੱ ਰਸਆਵਾਂ ਹਣੋਗੀਆਂ; ਜਾਂ 3) ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਕਸੇ ਰਹਿੱ ਸੇ ਜਾਂ 
ਅੂੰਗ ਨ ੂੰ  ਗੂੰ ਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹਵੋੇਗਾ। 

ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਿੂਮ ਕੇਅਿ / ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ  
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਥਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ 
ਸਰਥਤੀ ਨ ੂੰ  ਰਵਗੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸੇਵਾਵਾਂ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਾਇਸੂੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰ ਮ ਜਾਂ 
ਰਕਸੇ ਹਰੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਥਤੀਆਂ ਲਈ ਦਖੇਭਾਲ ਪਿਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ 

ਸਰਿ-ਬੀਮਾ 
 ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹਲੈਥ ਕਅੇਰ ਸੇਵਾ 
ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਤਹੁਾਡਾ ਰਹਿੱ ਸਾ, 
ਸੇਵਾ ਲਈ ਮਨਜ਼ ਰਸ਼ੁਦਾ ਰਕਮ 
ਦੇ ਪਿਤੀਸ਼ਤ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 
20%) ਵਜੋਂ ਰਗਰਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ 
ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤਰੌ 'ਤੇ ਸਰਹ-ਬੀਮੇ ਦੇ 
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਤੀਯੋਗ 
ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹ।ੋ 
(ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਰਸਹਤ 
ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਯਜੋਨਾ ਦੀ ਰਕਸੇ 
ਦਫਤਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ 
ਮਨਜ਼ ਰਸ਼ੁਦਾ ਰਕਮ $100 ਹ ੈਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਟਤੌੀਯੋਗ ਰਕਮ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ 
ਕਰ ਰਲਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 20% ਦਾ ਸਰਹ-ਬੀਮਾ ਭੁਗਤਾਨ $20 ਹੋਵੇਗਾ। 
ਰਸਹਤ ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਾਕੀ ਮਨਜ਼ ਰਸ਼ੁਦਾ ਰਕਮ ਦਾ ਭਗੁਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ) 

ਸਰਿ-ਭੁਗਤਾਨ 
 ਇਿੱ ਕ ਰਨਸ਼ਰਚਤ ਰਕਮ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, $15) ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਰਸਹਤ 
ਸੂੰ ਭਾਲ ਸਵੇਾ ਲਈ ਉਦੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਮ ਤਰੌ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ 
ਪਿਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਕਈ ਵਾਰ "ਸਰਹ-ਭੁਗਤਾਨ" ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਕਵਰ ਕੀਤੀ 
ਹੈਲਥ ਕਅੇਰ ਸਵੇਾ ਦੀ ਰਕਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰਕਮ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਸਕਰੀਰਨਿੰ ਗ 
ਇਿੱਕ ਰਕਸਮ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀ ਦਖੇਭਾਲ, ਰਜਸ ਰਵਿੱਚ ਰਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ 
ਮੌਜ ਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਟਸੈਟ ਜਾਂ ਪਿੀਰਖਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ 
ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੂੰਦਰ 
ਰਕਸੇ ਰਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਥਤੀ ਦੇ ਕੋਈ ਲਿੱ ਛਣ, ਸੂੰਕੇਤ ਜਾਂ ਪਿਚਰਲਤ ਡਾਕਟਰੀ 
ਇਰਤਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। 

Jane ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰਦੀ ਹ ੈ
20% 

ਉਸਦੀ ਯੋਜਨਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰਦੀ ਹ ੈ
80% 

(ਰਵਸਰਤਿਤ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਪੇਜ 6 ਦਖੇ।ੋ) 



ਰਸਹਤ ਕਵਰਜੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪੇਜ 2 ਕ ੁੱ ਲ 6 
 

 

ਰਸਿਤ ਬੀਮਾ 
ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਸਮਝੌਤਾ, ਰਜਸ ਰਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਰਸਹਤ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਨ ੂੰ  ਪਿੀਮੀਅਮ 
ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਹਤ ਦਖੇਭਾਲ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਰਸਹਤ ਬੀਮਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨ ੂੰ  
"ਪਾਰਲਸੀ" ਜਾਂ ਯਜੋਨਾ ਵੀ ਰਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਰਸਕਾਇਤ 
ਇਿੱਕ ਰਸ਼ਕਾਇਤ, ਰਜਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸਹਤ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਜਾਂ ਯਜੋਨਾ 
ਨਾਲ ਸੂੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। 

ਿਸਪਤਾਲ ਆਊਿਪੇਸੈਂਿ ਕੇਅਿ 
ਇਿੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਰਵਿੱ ਚ ਦੇਖਭਾਲ, ਰਜਸ ਲਈ ਆਮ ਤਰੌ 'ਤੇ ਰਾਤ ਭਰ ਰਰਹਣ 
ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹ।ੈ 

ਿਸਪਤਾਲ ਰਵਿੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਿੋਣਾ 
ਇਿੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਰਵਚਲੀ ਦਖੇਭਾਲ, ਰਜਸ ਲਈ ਇਿੱਕ ਅੂੰਦਰਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਜੋਂ 
ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਤ ਭਰ ਰਰਹਣ ਦੀ 
ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਯਜੋਨਾਵਾਂ ਅੂੰਦਰਲੇ-ਮਰੀਜ਼ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਦਖੇਭਾਲ ਦੀ 
ਬਜਾਏ ਬਾਹਰਲੇ-ਮਰੀਜ਼ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਦਖੇਭਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇਰਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਰਾਤ 
ਭਰ ਠਰਹਰਨ 'ਤੇ ਰਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਿਵਾਲਾ 
ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਪਿਦਾਤਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਰਕਸੇ ਰਵਸ਼ਸ਼ੇਿੱ ਗ ਨ ੂੰ  ਰਮਲਣ ਜਾਂ 
ਕੁਝ ਰਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਲਖਤੀ ਆਦੇਸ਼। ਬਹਤੁ 
ਸਾਰੀਆ ਂਰਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ (HMOs) ਰਵਿੱ ਚ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਪਿਾਇਮਰੀ ਕਅੇਰ ਪਿਦਾਤਾ ਨ ੂੰ  ਛਿੱ ਡ ਕ ੇਰਕਸੇ ਹਰੋ ਤੋਂ ਰਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਇਿੱਕ ਹਵਾਲਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। 
ਜੇਕਰ ਤਹੁਾਨ ੂੰ  ਪਰਹਲਾਂ ਹਵਾਲਾ ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਯੋਜਨਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 
ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਿੋਸਪੀਸ (ਸ਼ਿਣ) ਸਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਇਿੱਕ ਲਾਇਲਾਜ ਰਬਮਾਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਵਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸੇਵਾਵਾਂ। 

ਿੋਮ ਿੈਲਥ ਕੇਅਿ 
ਰਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਸਵੇਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈਆਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ 
ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਵਿੱ ਚ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਰਸਾਂ, 
ਥੈਰੇਰਪਸਟ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਹਰੋ ਲਾਇਸੂੰਸਸ਼ੁਦਾ ਰਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ 
ਪਿਦਾਤਾਵਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਰੇਲ  ਰਸਹਤ 
ਸੂੰ ਭਾਲ ਰਵਿੱ ਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਮਡੈੀਕਲ ਕੂੰ ਮਾਂ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, 
ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਗਿੱ ਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਕਿੌਤੀਯੋਗ ਿਕਮਾਂ 
 ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ੁਰ  
ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਕਵਰੇਜ ਦੀ 
ਰਮਆਦ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਸਾਲ) 
ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 
ਰਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 
ਤੁਹਾਡੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ। ਇਿੱਕ 
ਸਮੁਿੱ ਚੀ ਕਟੌਤੀਯਗੋ ਰਕਮ 
ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ 
ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਅਤੇ 
ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗ  ਹੁੂੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਇਿੱਕ ਸਮੁਿੱ ਚੀ ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਰਕਮ ਯਜੋਨਾ ਰਵਿੱਚ 
ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਖਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਵੇਾਵਾਂ ਦੇ 
ਗਰੁਿੱ ਪਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗ  ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਿੱਕ ਯੋਜਨਾ ਰਵਿੱ ਚ ਰਸਰਫ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ 
ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਰਕਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਤਹੁਾਡੀ 
ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਰਕਮ $1000 ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਉਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਕੁਝ ਵੀ 
ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਤੁਸੀਂ ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਰਕਮ ਅਧੀਨ ਰਸਹਤ 
ਸੂੰ ਭਾਲ ਸਵੇਾਵਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ $1000 ਦੀ ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਰਕਮ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਲੈਂਦ।ੇ) 

ਕੁਸਲ ਨਿਰਸਿੰ ਗ ਦੇਖਭਾਲ 
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਨਰਰਸੂੰਗ ਹੋਮ ਰਵਿੱ ਚ ਲਾਇਸੂੰਸਸ਼ੁਦਾ ਨਰਸਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਕੁਸ਼ਲ ਨਰਰਸੂੰਗ 
ਦੇਖਭਾਲ "ਕੁਸ਼ਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ" ਵਰਗੀ ਨਿੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 
ਜਾਂ ਨਰਰਸੂੰਗ ਹੋਮ ਰਵਿੱ ਚ ਥੈਰਰੇਪਸਟ ਜਾਂ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ (ਲਾਇਸੂੰਸਸ਼ੁਦਾ 
ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ। 

ਗਿਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ 
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਲੇਬਰ, ਅਤੇ ਰਡਲੀਵਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ, ਰਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਾਂ 
ਜਾਂ ਗਰਭ ਰਵਚਲੇ ਸ਼ੀਸ਼  ਦੀ ਰਸਹਤ ਨ ੂੰ  ਗੂੰ ਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 
ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਰਨੂੰ ਗ ਰਸਿੱ ਕਨ ੈੱਸ ਅਤੇ ਗੈਰ-
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀਜ਼ਰੇੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ 
ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

ਘਿੱ ਿੋ-ਘਿੱ ਿ ਜ਼ਿਿੂੀ ਕਵਿੇਜ 
ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱ ਟ ਜ਼ਰ ਰੀ ਕਵਰਜੇ ਰਵਿੱ ਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਜੋਨਾਵਾਂ, , 
ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ, ਜਾਂ ਹਰੋ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਮਾਰਕੀਟ ਪਾਰਲਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 
ਉਪਲਬਧ ਰਸਹਤ ਬੀਮਾ, ਮੈਡੀਕੇਅਰ (Medicare), ਮੈਡੀਕੇਡ 
(Medicaid), CHIP, TRICARE, ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਵਰਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦੇ 
ਹਨ। ਜਕੇਰ ਤੁਸੀਂ ਘਿੱ ਟ-ੋਘਿੱ ਟ ਜ਼ਰ ਰੀ ਕਵਰਜੇ ਦੀਆਂ ਕਝੁ ਰਕਸਮਾਂ ਲਈ ਯੋਗ 
ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੀਮੀਅਮ ਟੈਕਸ ਕਿੈਰਡਟ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ 

Jane ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰਦੀ ਹ ੈ

ਉਸਦੀ ਯੋਜਨਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰਦੀ ਹ ੈ

100% 0% 

(ਰਵਸਰਤਿਤ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਪੇਜ 6 ਦਖੇ।ੋ) 



ਰਸਹਤ ਕਵਰਜੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪੇਜ 3 ਕ ੁੱ ਲ 6 
 

 

ਘਿੱ ਿੋ-ਘਿੱ ਿ ਮੁਿੱ ਲ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਰਮਆਿ 
ਯੋਜਨਾ ਦਆੁਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਰਚਆਂ ਦੇ ਪਿਤੀਸ਼ਤ ਨ ੂੰ  ਮਾਪਣ 
ਲਈ ਇਿੱਕ ਬੁਰਨਆਦੀ ਰਮਆਰ। ਜਕੇਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਯਜੋਨਾ 
ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਕੁਿੱ ਲ ਮਨਜ਼ ਰਸ਼ੁਦਾ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ 
ਘਿੱ ਟ-ੋਘਿੱ ਟ 60% ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੋਜਨਾ ਘਿੱ ਟ-ੋਘਿੱ ਟ ਮੁਿੱ ਲ ਦੀ 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 
ਪਿੀਮੀਅਮ ਟੈਕਸ ਕਿੈਰਡਟ ਅਤਲੇਾਗਤ-ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਕਟੌਤੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ 

ਜ਼ਿੂਿੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਰਕਸੇ ਰਬਮਾਰੀ, ਸਿੱਟ, ਜਾਂ ਸਰਥਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਇੂੰਨੀ ਗੂੰ ਭੀਰ ਹੈ ਰਕ ਇਿੱਕ 
ਉਰਚਤ ਰਵਅਕਤੀ ਤੁਰੂੰ ਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰੇ, ਪਰ ਇੂੰਨੀ ਗੂੰ ਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ 
ਰਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰ ਮ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੋਵ।ੇ 

ਜੇਬ-ਤੋਂ-ਬਾਿਿਲੇ 
ਖਿਰਚਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ 
 ਕਵਰਜੇ ਦੀ ਰਮਆਦ (ਆਮ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਸਾਲ) ਦਰੌਾਨ 
ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਵੇਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 
ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਤਹੁਾਡ ੇਰਹਿੱ ਸੇ ਲਈ 
ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿ 
ਸਕਦੇ ਿੋ। ਇਸ ਸੀਮਾ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ 
ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾ ਆਮ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ ਰਸ਼ੁਦਾ ਰਕਮ ਦਾ 
100% ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ 
ਨਾਲ ਸੀਮਾ ਰਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਦੇ ਖਰਰਚਆਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ 
ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਮਦਦ ਰਮਲਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਸੀਮਾ ਰਵਿੱ ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੀਮੀਅਮ, 
ਬਕਾਇਆ-ਰਬਿੱਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਰਧਤ ਲਾਗਤ ਜਾਂ ਰਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ, ਰਜਸ ਰਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰਹ-ਭੁਗਤਾਨਾਂ, ਕਟਤੌੀਯੋਗ ਰਕਮਾਂ, ਸਰਹ-ਬੀਮਾ ਭੁਗਤਾਨ,  
ਨ ੈੱਟਵਰਕ-ਤੋਂ-ਬਾਹਰਲੇ ਭੁਗਤਾਨ, ਜਾਂ ਇਸ ਸੀਮਾ ਲਈ ਹੋਰ ਖਰਰਚਆ ਂਨ ੂੰ  
ਨਹੀਂ ਰਗਣਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਜੇਬ-ਤੋਂ-ਬਾਿਿਲੇ ਖਿਰਚਆਂ ਦੀ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਸੀਮਾ 
ਸੂੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਰਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਲਾਨਾ ਰਕਮ, ਕਵਰਡ, 
ਨ ੈੱਟਵਰਕ-ਰਵਚਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗਤ 
ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਹਰੇਕ ਰਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਰਰਵਾਰ ਨ ੂੰ  ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਰਜ਼ਆਦਾਤਰ ਰਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤ ੇ
ਬੀਮੇ 'ਤੇ ਲਾਗ  ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਜਬੇ-ਤੋਂ-
ਬਾਹਰਲੇ ਖਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

ਰਿਕਾਊ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਿਨ (DME) 
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਰਵਸਰਤਿਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਪਿਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਆਰਡਰ 
ਕੀਤੇ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈਆ।ਂ DME ਰਵਿੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ: 
ਆਕਸੀਜਨ ਉਪਕਰਣ, ਵਹੀਲਚੇਅਰ, ਅਤੇ ਬੈਸਾਖੀਆਂ। 

ਡਾਇਗਨੌਸਰਿਕ ਿੈਸਿ 
ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਹਤ ਸਮਿੱ ਰਸਆ ਕੀ 

ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਰਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੱ ਡੀ ਟੁਿੱ ਟ ਗਈ ਹੈ, 
ਇਿੱਕ ਐਕਸ-ਰੇ ਇਿੱਕ ਡਾਇਗਨੌਸਰਟਕ ਟੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਡਾਕਿਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਹੈਲਥ ਕਅੇਰ ਸਵੇਾਵਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਲਾਇਸੂੰਸਸ਼ੁਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ, ਰਜਸ ਰਵਿੱ ਚ 
ਇਿੱਕ M.D. ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ (ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ) ਜਾਂ D.O. (ਓਸਟੀਓਪੈਰਥਕ 
ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਡਾਕਟਰ) ਪਿਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਲਮਲੇ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

ਦਾਅਵਾ 
ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਰਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਪਿਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਤਹੁਾਡੇ ਰਸਹਤ 
ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਨ ੂੰ  ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਭ (ਰਸਹਤ ਦੇਖ-ਰਖੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ 
ਸਮੇਤ) ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ, ਰਜਸ ਬਾਰੇ 
ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ ਰਕ ਇਹ ਸਵੇਾਵਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 
ਜੋ ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਾਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਵਾਲੀ ਇਿੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਰਹਤ ਕਵਰਜੇ ਜੇਕਰ ਯਜੋਨਾ ਦੀ ਫਾਰਮ ਲੇਰੀ 
“ਟੀਅਰਜ਼” (ਪਿੱ ਧਰਾਂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 
ਨ ੂੰ  ਰਕਸਮ ਜਾਂ ਲਾਗਤ ਦੁਆਰਾ ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ 
ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਹਰੇਕ "ਪਿੱ ਧਰ" ਲਈ ਲਾਗਤ ਸਾਂਝਾਕਰਨ 
ਰਵਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਜਸ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋਂਗੇ, ਉਹ ਵਿੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 
ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਰਜਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਰਜਨਹ ਾਂ ਲਈ ਕਾਨ ੂੰ ਨ 
ਦੁਆਰਾ ਇਿੱਕ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਨ ੈੱਿਵਿਕ 
ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਹਤ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਰਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਿਦਾਨ 
ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸੁਰਵਧਾਵਾਂ, ਪਿਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਤੌਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਨ ੈੱਿਵਿਕ ਪਰਦਾਤਾ (ਤਿਜੀਿੀ ਪਰਦਾਤਾ) 
ਇਿੱਕ ਪਿਦਾਤਾ, ਰਜਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਹਤ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 
ਸਮਝੌਤਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹਮਤ 
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨ ੈੱਟਵਰਕ ਰਵਿੱ ਚ ਕਈੋ ਪਿਦਾਤਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ 
ਤੁਸੀਂ ਘਿੱ ਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋਂਗੇ। ਇਸ ਨ ੂੰ  "ਤਰਜੀਹੀ ਪਿਦਾਤਾ" ਜਾਂ "ਭਾਗੀਦਾਰ 
ਪਿਦਾਤਾ" ਵੀ ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਨ ੈੱਿਵਿਕ-ਤੋਂ-ਬਾਿਿਲਾ ਸਰਿ-ਬੀਮਾ 
ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਹਤ ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਯਜੋਨਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਦਾਤਾਵਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਕਵਰ ਕੀਤੀਆ ਂਰਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ ਰਸ਼ੁਦਾ ਰਕਮ ਦਾ 
ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿੱ ਸਾ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 40%)। ਨ ੈੱਟਵਰਕ-ਤੋਂ-ਬਾਹਰਲੇ ਸਰਹ-
ਬੀਮੇ ਰਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨ ੈੱਟਵਰਕ ਰਵਚਲੇ ਸਰਹ-ਬੀਮੇ ਨਾਲੋਂ 
ਰਜ਼ਆਦਾ ਖਰਚ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਨ ੈੱਿਵਿਕ-ਤੋਂ-ਬਾਿਿਲਾ ਸਰਿ-ਭੁਗਤਾਨ 
ਇਿੱਕ ਰਨਸ਼ਰਚਤ ਰਕਮ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, $30) ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ 
ਹੈਲਥ ਕਅੇਰ ਸਵੇਾਵਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਪਿਦਾਤਾਵਾਂਨ ੂੰ  ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ ੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਹਤ ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਯਜੋਨਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

Jane ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰਦੀ ਹ ੈ
0% 

ਉਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹ ੈ

100% 

(ਰਵਸਰਤਿਤ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਪੇਜ 6 ਦੇਖੋ।) 
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ਨ ੈੱਟਵਰਕ-ਤੋਂ-ਬਾਹਰ ਸਰਹ-ਭੁਗਤਾਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨ ੈੱਟਵਰਕ-ਰਵਚਲੇ 
ਸਰਹ-ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। 

ਨ ੈੱਿਵਿਕ-ਤੋਂ-ਬਾਿਿਲਾ ਪਰਦਾਤਾ (ਗੈਿ-ਤਿਜੀਿੀ ਪਰਦਾਤਾ) 
ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਪਿਦਾਤਾ ਰਜਸ ਕੋਲ ਸਵੇਾਵਾਂ ਪਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ 
ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕਈੋ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਨ ੈੱਟਵਰਕ-
ਤੋਂ-ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਸੁੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਕਸੇ 
ਤਰਜੀਹੀ ਪਿਦਾਤਾ ਨਾਲੋਂ ਨ ੈੱਟਵਰਕ-ਤੋਂ-ਬਾਹਰਲੇ ਪਿਦਾਤਾ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ 
ਰਜ਼ਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋਂਗੇ। ਤਹੁਾਡੀ ਪਾਲਸੀ ਇਹ ਦਿੱ ਸੇਗੀ ਰਕ ਉਹ ਲਾਗਤਾਂ 
ਰਕਹੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। "ਨ ੈੱਟਵਰਕ-ਤੋਂ-ਬਾਹਰਲਾ ਪਿਦਾਤਾ" ਦੀ 
ਬਜਾਏ "ਗਰੈ-ਤਰਜੀਹੀ" ਜਾਂ "ਗੈਰ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ" ਵੀ ਰਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਨ ੈੱਿਵਿਕ-ਰਵਿੱ ਚ ਸਰਿ-ਭੁਗਤਾਨ 
ਇਿੱਕ ਰਨਸ਼ਰਚਤ ਰਕਮ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, $15) ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ 
ਹੈਲਥ ਕਅੇਰ ਸਵੇਾਵਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਪਿਦਾਤਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ ੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਹਤ ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਯਜੋਨਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨ ੈੱਟਵਰਕ-
ਰਵਿੱ ਚ ਸਰਹ-ਭੁਗਤਾਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨ ੈੱਟਵਰਕ-ਤੋਂ-ਬਾਹਰਲੇ ਸਰਹ-ਭੁਗਤਾਨਾਂ 
ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। 

ਨ ੈੱਿਵਿਕ-ਰਵਚਲਾ ਸਰਿ-ਬੀਮਾ 
ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਲੈਥ ਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ ਰਸ਼ੁਦਾ ਰਕਮ ਦਾ ਤਹੁਾਡਾ 
ਰਹਿੱ ਸਾ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 20%)। ਨ ੈੱਟਵਰਕ-ਰਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਲਈ ਤਹੁਾਡਾ ਰਹਿੱ ਸਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਿੱ ਟ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਪੁਨਿ-ਰਨਿਮਾਣ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਸਿਜਿੀ 
ਜਨਮ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਨੁਕਸ, ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ, ਸਿੱਟਾਂ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਰਥਤੀਆਂ ਦੇ 
ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਕਸੇ ਰਹਿੱ ਸੇ ਨ ੂੰ  ਠੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਅਿੱ ਪ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਪੂਿਵ-ਅਰਧਕਾਿ 
ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਹਤ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੁਆਰਾ ਇਿੱਕ ਫੈਸਲਾ ਰਕ ਇਿੱਕ 
ਰਸਹਤ ਸੂੰ ਭੀਲ ਸਵੇਾ, ਇਲਾਜ ਯਜੋਨਾ, ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਰਟਕਾਊ 
ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ (DME) ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹ।ੈ ਕਈ ਵਾਰ 
"ਪ ਰਵ ਅਰਧਕਾਰ", "ਪ ਰਵ ਪਿਵਾਨਗੀ," ਜਾਂ "ਪ ਰਵ ਪਿਮਾਣੀਕਰਨ" ਰਕਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਹੁਾਡੀ ਰਸਹਤ ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਨ ੂੰ  ਕਝੁ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ 
ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਸਵਾਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨ ੂੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਪ ਰਵ-ਅਰਧਕਾਰ ਦੀ 
ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ ਰਵ-ਅਰਧਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਕ ਤਹੁਾਡਾ 
ਰਸਹਤ ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗਤ ਨ ੂੰ  ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। 

ਪਰਦਾਤਾ 
ਇਿੱਕ ਰਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਹ ਲਤ, ਜੋ ਰਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਿਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ 
ਇਿੱ ਕ ਪਿਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਕਝੁ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਰਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ, 
ਕਾਇਰਪੋਿਕੈਟਰ, ਰਚਰਕਤਸਕ ਸਹਾਇਕ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਰਜੀਕਲ ਕੇਂਦਰ, 
ਹੁਨਰਮੂੰਦ ਨਰਰਸੂੰਗ ਸਹ ਲਤ, ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪਿਦਾਤਾ ਨ ੂੰ  ਰਾਜ ਦ ੇਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦਆੁਰਾ ਜ਼ਰ ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ 
ਲਾਇਸੂੰਸਸ਼ੁਦਾ, ਪਿਮਾਰਣਤ, ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪਿਾਪਤ ਹਣੋ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਪਰਾਇਮਿੀ ਕੇਅਿ ਪਰਦਾਤਾ 
ਇਿੱਕ ਡਾਕਟਰ, ਰਜਸ ਰਵਿੱਚ ਇਿੱਕ M.D. ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ (ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ) ਜਾਂ 

D.O. (ਓਸਟੀਓਪਰੈਥਕ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਡਾਕਟਰ), ਨਰਸ ਪਿੈਕਟੀਸ਼ਨਰ, 
ਕਲੀਰਨਕਲ ਨਰਸ ਸਪੈਸ਼ਰਲਸਟ, ਜਾਂ ਰਫਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਅਰਸਸਟੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 
ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਰਾਜ ਦ ੇਕਾਨ ੂੰ ਨ ਅਤੇ ਯਜੋਨਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਰਹਤ ਇਜਾਜ਼ਤ 
ਰਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹ,ੈ ਜੋ ਰਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਸਵੇਾਵਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਸੀਮਾ ਤਿੱਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਹੁੂੰ ਚ 
ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਲਮਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਪਰਾਇਮਿੀ ਕੇਅਿ ਰਿਜ਼ੀਸੀਅਨ 
ਇਿੱਕ ਡਾਕਟਰ, ਰਜਸ ਰਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ M.D. ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ (ਮਡੈੀਕਲ ਡਾਕਟਰ) ਜਾਂ 
D.O. (ਓਸਟੀਓਪੈਰਥਕ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਡਾਕਟਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ 
ਰਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਸਵੇਾਵਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਸ਼ਿੇਣੀ ਪਿਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਲਮੇਲ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਪਰੀਮੀਅਮ 
ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਹਤ ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਯਜੋਨਾ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ। 
ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਮਹੀਨਾਵਾਰ, ਰਤਮਾਹੀ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। 

ਪਰੀਮੀਅਮ ਿੈਕਸ ਕਰੈਰਡਿ 
ਰਵਿੱ ਤੀ ਮਦਦ, ਜੋ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਅਤੇ ਤਹੁਾਡੇ ਪਰਰਵਾਰ ਨ ੂੰ  ਰਨੈੱਜੀ ਰਸਹਤ ਬੀਮ ੇਲਈ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨ ੂੰ  ਘਿੱ ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਰਾਹੀਂ ਰਸਹਤ ਬੀਮਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਇਿੱਕ ਖਾਸ ਪਿੱ ਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਸੁੀਂ ਇਹ ਮਦਦ 
ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ । ਟੈਕਸ ਕਿਰੈਡਟ ਦੇ ਅਡਵਾਂਸ ਭਗੁਤਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਤੁਹਾਡੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪਿੀਮੀਅਮ ਲਾਗਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਘਿੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੂੰ ਤ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਿਾਿਮੂਲੇਿੀ 
ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸ ਚੀ। ਇਿੱ ਕ ਫਾਰਮ ਲੇਰੀ ਰਵਿੱ ਚ 
ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਕ ਹਰੇਕ ਦਵਾਈ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 
ਰਕੂੰ ਨਾ ਰਹਿੱ ਸਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਨ ੂੰ  ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਲਾਗਤ-
ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਪਿੱਧਰਾਂ ਜਾਂ ਟੀਅਰਾਂ ਰਵਿੱਚ ਰਿੱ ਖ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 
ਇਿੱਕ ਫਾਰਮ ਲੇਰੀ ਰਵਿੱ ਚ ਜੈਨਰਰਕ ਡਰਿੱਗ ਅਤੇ ਬਿਾਂਡ ਨਾਮ ਡਰਿੱਗ ਟੀਅਰ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਟੀਅਰ 'ਤੇ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਲਾਗਤ-ਸਾਂਝਾਕਰਨ 
ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਰਕਮਾਂ ਲਾਗ  ਹੋਣਗੀਆਂ। 

ਬਕਾਇਆ ਰਬਰਲਿੰ ਗ 
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਿਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਰਬਿੱ ਲ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਲਈ 
ਰਬਿੱਲ ਰਦੂੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਜ ੋਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ 
ਅਸਲ ਰਬਿੱਲ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ ਰਸ਼ੁਦਾ ਰਕਮ ਰਵਿੱ ਚ ਅੂੰ ਤਰ ਹੈ। 
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਪਿਦਾਤਾ ਦੀ ਲਾਗਤ $200 ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ ਰਸ਼ਦੁਾ 
ਰਕਮ $110 ਹ,ੈ ਤਾਂ ਪਿਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਬਾਕੀ ਰਕਮ $90 ਲਈ ਰਬਿੱਲ ਦ ੇ
ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਅਰਜਹਾ ਰਜ਼ਆਦਾਤਰ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸੇ 
ਨ ੈੱਟਵਰਕ-ਤੋਂ-ਬਾਹਰਲੇ ਪਿਦਾਤਾ (ਗੈਰ-ਤਰਜੀਹੀ ਪਿਦਾਤਾ) ਕਲੋ ਜਾਂਦ ੇਹੋ। 
ਇਿੱ ਕ ਨ ੈੱਟਵਰਕ ਪਿਦਾਤਾ (ਪਸੂੰਦੀਦਾ ਪਿਦਾਤਾ) ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰਬਿੱਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਬਾਿਿ ਕਿੱ ਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਰਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਸਵੇਾਵਾਂ, ਰਜਨਹ ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ 
ਜਾਂ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ 
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ਮਨਜ਼ੂਿਸੁਦਾ ਿਕਮ 
ਇਹ ਉਹ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਭੁਗਤਾਨ ਹ,ੈ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈਲਥ ਕਅੇਰ 
ਸੇਵਾ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ। "ਯੋਗ ਖਰਚ," "ਭੁਗਤਾਨ ਭਿੱਤਾ," ਜਾਂ 
"ਗਿੱਲਬਾਤ ਦਰ" ਵੀ ਰਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਮਾਿਕੀਿਪਲੇਸ 
ਰਸਹਤ ਬੀਮ ੇਲਈ ਇਿੱਕ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਰਜਿੱ ਥੇ ਰਵਅਕਤੀ, ਪਰਰਵਾਰ ਅਤੇ 
ਛੋਟੇ ਕਾਰਬੋਾਰ ਆਪਣੇ ਯਜੋਨਾ ਰਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਲਾਗਤਾਂ, 
ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਹਰੋ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਨ ਰਵਸ਼ਸੇ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ 
ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਿੀਮੀਅਮਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ 
ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਿੱ ਤੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ; ਅਤੇ ਇਿੱਕਯਜੋਨਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਵਰਜੇ 
ਰਵਿੱ ਚ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। "ਐਕਸਚੇਂਜ" ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਰਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਕਝੁ ਰਾਜਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਰਵਿੱਚ ਸੂੰਘੀ 
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਝੁ ਰਾਜਾਂ ਰਵਿੱਚ, ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ 
ਯੋਗ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੈਡੀਕੇਡ ਅਤੇ ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਦੇ ਰਸਹਤ ਬੀਮੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ 
ਪਿੋਗਰਾਮ (Children’s Health Insurance Program, CHIP) ਸਮਤੇ 
ਹੋਰ ਪਿੋਗਰਾਮਾਂ ਰਵਿੱਚ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਔਨਲਾਈਨ, ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ 

ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਰਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਸਵੇਾਵਾਂ, ਜੋ ਰਕਸੇ ਰਵਅਕਤੀ ਦੇ ਰਬਮਾਰ, ਦੁਖੀ, ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੁੂੰ ਮ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ਰੋ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਲਈ ਹੁਨਰਾਂ ਅਤ ੇ
ਕੂੰ ਮਕਾਜ ਰਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਵਾਪਸ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 
ਰਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਰਕਿੱ ਤਾਮੁਖੀ 
ਥੈਰੇਪੀ, ਸਪੀਚ-ਲੈਂਗਵੇਜ ਪੈਥੋਲੋਜੀ, ਅਤੇ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਦਾਖ਼ਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 
ਅਤ/ੇਜਾਂ ਬਾਹਰੀ-ਮਰੀਜ਼ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਸੈਰਟੂੰ ਗਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਮਨੋਰਵਰਗਆਨਕ ਮੁੜ-
ਵਸੇਬਾ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਸਵੇਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਿ 'ਤੇ ਜ਼ਿੂਿੀ 
ਰਕਸੇ ਰਬਮਾਰੀ, ਸਿੱਟ, ਸਰਥਤੀ, ਰਬਮਾਰੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ, 
ਰਨਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ 
ਸਪਲਾਈਆ,ਂ ਰਜਸ ਰਵਿੱ ਚ ਰਰਹਾਇਸ਼, ਅਤੇ ਜੋ ਦਵਾਈ ਦੇ ਮਨਜ਼ ਰਸ਼ੁਦਾ 
ਰਮਆਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈ 

ਯੋਜਨਾ 
ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਰਸਿੱ ਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਸਹਤ ਕਵਰੇਜ (ਰਵਅਕਤੀਗਤ 
ਯੋਜਨਾ) ਜਾਂ ਰਕਸ ੇਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ, ਯ ਨੀਅਨ ਜਾਂ ਹਰੋ ਗਰੁਿੱ ਪ ਪਿਾਯਜੋਕ 
(ਰਜੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਗਰੁਿੱ ਪ ਯਜੋਨਾ) ਦਆੁਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ 
ਰਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਲਾਗਤਾਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਪਿਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਨ ੂੰ  
"ਰਸਹਤ ਬੀਮਾ ਯਜੋਨਾ," "ਪਾਰਲਸੀ," "ਰਸਹਤ ਬੀਮਾ ਪਾਰਲਸੀ," ਜਾਂ 
"ਰਸਹਤ ਬੀਮਾ" ਵੀ ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ 

ਰਿਿਾਇਸ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਰਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਸਵੇਾਵਾਂ, ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਰਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਰਜੋ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਲਈ ਹੁਨਰਾਂ 
ਅਤੇ ਕੂੰ ਮਕਾਜ ਨ ੂੰ  ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ, ਰਸਿੱ ਖਣ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਮਦਦ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਬਿੱਚੇ ਲਈ ਥੈਰਪੇੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ 
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਉਮਰ ਰਵਿੱ ਚ ਚਿੱਲ-ਰਫਰ ਜਾਂ ਗਿੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਸਵੇਾਵਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਰਕਿੱ ਤਾਮਖੁੀ ਥੈਰਪੇੀ, ਸਪੀਚ-ਲੈਂਗਵੇਜ 
ਪੈਥੋਲੋਜੀ, ਅਤੇ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਦਾਖ਼ਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ-ਮਰੀਜ਼ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ 
ਸੈਰਟੂੰ ਗਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਵੇਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਿੋਕਥਾਮ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਦੇਖਭਾਲ (ਿੋਕਥਾਮ ਸੇਵਾ) 
ਰੋਗ , ਰਬਮਾਰੀ, ਜਾਂ ਹਰੋ ਰਸਹਤ ਸਮਿੱ ਰਸਆਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਖੋਜਣ ਲਈ, 
ਸਕਿੀਰਨੂੰ ਗ, ਚਕੈ-ਅਿੱ ਪ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸਮੇਤ ਰੁਟੀਨ ਰਸਹਤ 
ਦੇਖਭਾਲ। 

ਲਾਗਤ ਸਾਂਝਾਕਿਨ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿੱ ਸਾ, ਰਜਸਨ ੂੰ  ਯਜੋਨਾ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, 
ਰਜਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਜਬੇ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਕਈ 
ਵਾਰ "ਜੇਬ-ਰਵਚਲੇ-ਖਰਚੇ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ" ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਲਾਗਤ 
ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਦੀਆ ਂਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਰਹ-ਭੁਗਤਾਨ, ਕਟੌਤੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਸਰਹ-
ਬੀਮਾ ਹਨ। ਪਰਰਵਾਰਕ ਲਾਗਤ ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਰਕਮਾਂ ਅਤੇ ਜੇਬ-
ਤੋਂ-ਬਾਹਰਲੇ ਖਰਰਚਆਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਦਾ ਰਹਿੱ ਸਾ ਹੈ, ਰਜਸਦਾ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬਿੱਚ(ੇਬਿੱ ਰਚਆਂ) ਨ ੂੰ  ਤਹੁਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 
ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੀਮੀਅਮਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲਾਗਤਾਂ, 
ਜੁਰਮਾਨੇ, ਰਜਸਦਾ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ 
ਲਾਗਤ, ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹ,ੈ ਨ ੂੰ  ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗਤ 
ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮੂੰ ਰਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ 

ਲਾਗਤ-ਸਾਂਝਾਕਿਨ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਕਿੌਤੀ 
ਛੋਟਾਂ, ਜੋ ਤਹੁਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸਦਆੁਰਾ ਖਰੀਦੀ ਗਈ 
ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਯਜੋਨਾ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਝੁ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ 
ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨ ੂੰ  ਘਿੱ ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਹੁਾਨ ੂੰ  
ਛੋਟ ਰਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਕੇਰ ਤਹੁਾਡੀ ਆਮਦਨ ਇਿੱਕ ਰਨਸ਼ਰਚਤ ਪਿੱਧਰ ਤੋਂ 
ਘਿੱ ਟ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਰਸਲਵਰ ਪਿੱ ਧਰ ਦੀ ਰਸਹਤ ਯੋਜਨਾ ਚਣੁਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਸੂੰਘੀ-ਮਾਨਤਾ ਪਿਾਪਤ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹ,ੋ ਰਜਸ ਰਵਿੱਚ 
ਅਲਾਸਕਾ ਨੇਰਟਵ ਕਲੇਮਜ਼ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਕਟ (Alaska Native Claims 
Settlement Act ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਰਵਿੱਚ ਸੇ਼ਅਰਧਾਰਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਰਵਸੇਸ ਦਵਾਈਆ ਂ
ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਇਿੱਕ ਰਕਸਮ ਰਜਸ ਨ ੂੰ , ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰਕਸੇ ਰਸਹਤ 
ਸੂੰ ਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦਆੁਰਾ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਿਬੂੰ ਧਨ ਜਾਂ ਰਨਰੂੰਤਰ ਰਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੂੰ ਡਣਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਔਖਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ।ੈ 
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਫਾਰਮ ਲੇਰੀ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਰਹੂੰਗੀਆਂ 
ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਰਵਸ਼ੇਸ਼ਿੱ ਗ 
ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਕਸਮ ਦੇ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਅਤੇ ਸਰਥਤੀਆਂ ਦਾ ਰਨਦਾਨ, ਪਿਬੂੰ ਧਨ, ਰੋਕਥਾਮ 
ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਕਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁਿੱ ਪ 
'ਤੇ ਰਧਆਨ ਕੇਂਰਦਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਦਾਤਾ। 



ਰਸਹਤ ਕਵਰਜੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪੇਜ 6 ਕ ੁੱ ਲ 6 

 

 

1ਲੀ ਜਨਵਰੀ 31ਵੀਂ ਦਸੂੰਬਰ 
ਕਵਰਜੇ ਦੀ ਰਮਆਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕਵਰਜੇ ਦੀ ਰਮਆਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 

 

 

ਹੋਰ ਖਰਚੇ 

 

ਹੋਰ ਖਰਚੇ 

 

  
Jane ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰਦੀ ਹ ੈ
100% 

ਉਸਦੀ ਯੋਜਨਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰਦੀ ਹ ੈ
0% 

Jane ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰਦੀ ਹ ੈ
20% 

ਉਸਦੀ ਯੋਜਨਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰਦੀ ਹ ੈ
80% 

Jane ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰਦੀ ਹ ੈ
0% 

ਉਸਦੀ ਯੋਜਨਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰਦੀ ਹ ੈ
100% 

   

 

PRA ਖੁਲਾਿੇ ਦਾ ਸਬਆਨ 1995 ਦੇ ਪੇਪਰਵਰਕ ਮਰਡਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ, ਮਕਸੇ ਵੀ ਮਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਮਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁੱਕ ਇਹ ਇੁੱਕ ਵੈਧ OMB ਕੰਟਰੋਲ ਨੰਬਰ ਪਰਦਰਮਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੁੱਤਰ ਕਰਨ 
ਲਈ ਵੈਧ OMB ਕੰਟਰੋਲ ਨੰਬਰ 0938-1146 ਹੈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਮਹ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਿਾਂ ਪਰਤੀ ਜਵਾਬ ਔਸਤਨ 0.08 ਘੰਟੇ ਹੈ, ਮਜਸ ਮਵੁੱ ਚ ਮਦਸ਼ਾ-ਮਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿੀਮਿਆ ਕਰਨ, ਿੌਜ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਿੋਜ ਕਰਨ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਡੇਟਾ ਇਕੁੱਤਰ ਕਰਨ, 
ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੁੱਤਰ ਕਰਨ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੀਮਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਾਂ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਫਾਰਿ ਮਵੁੱ ਚ ਸ ਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੇਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜੇ਼ (ਅੰਦਾਮਜ਼ਆਂ) ਜਾਂ ਸ ਝਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ ੁੱ ਧਤਾ ਬਾਰੇ ਮਟੁੱ ਪਣੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਮਲਿੋ:  
CMS, 7500 Security Boulevard, Attn: PRA Reports Clearance Officer, Mail Stop C4-26-05, Baltimore, Maryland 21244-1850. 

ਤੁਿੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਲਾਗਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਕਵੇਂ ਿਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋ - ਉਦਾਹਰਨ 
Jane ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਕਟੌਤੀਯਗੋ ਰਕਮ: $1,500   ਸਰਹ-ਬੀਮਾ: 20% ਜੇਬ-ਤੋਂ-ਬਾਹਰਲੇ ਖਰਰਚਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ: $5,000 

Jane ਅਜੇ ਤਿੱ ਕ ਉਸਦੀ $1,500 ਦੀ ਕਿੌਤੀਯੋਗ ਿਕਮ 
ਿਕਮ ਤਿੱ ਕ ਨਿੀਂ ਪਿੁਿੰ ਚੀ ਿੈ  

ਉਸਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰਕਸ ੇਵੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ 
ਹੈ। 

ਦਫ਼ਤਿ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸਿੰ ਬਿੰ ਦੀ ਖਿਚੇ: $125  

Jane ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਦੀ ਿੈ: $125 

ਉਸਦੀ ਯੋਜਨਾ ਭਗੁਤਾਨ ਕਿਦੀ ਿੈ: $0 

Jane ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਰਕਮ  $1,500 ਤਿੱ ਕ ਪਿੁਿੰ ਚ 
ਕੀਤੀ, ਸਰਹ-ਬੀਮਾ ਸ਼ੁਰ  ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, Jane  ਕਈ ਵਾਰ 
ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਿੱ ਲ ਰਮਲਾ ਕੇ $1,500 ਦਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀਯਗੋ ਰਕਮ ਹੈ। ਇਸ 
ਲਈ ਉਸਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਸਦੀ ਅਗਲੀ ਮਲੁਾਕਾਤ ਲਈ ਕੁਝ 
ਖਰਰਚਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਦਫ਼ਤਿ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸਿੰ ਬਿੰ ਦੀ ਖਿਚੇ: $125 

Jane ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਦੀ ਿੈ: $125 ਦਾ 20% = $25 

ਉਸਦੀ ਯੋਜਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਦੀ ਿੈ: $125 ਦਾ 80% 
= $100 

Jane ਆਪਣੇ $5,000 ਤਕ  

ਜੇਬ-ਤੋਂ-ਬਾਹਰਲੇ ਖਰਰਚਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ

Jane ਅਕਸਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਿੱ ਲ ਰਮਲਾ ਕ ੇ

$5,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਕੀ ਦੇ 
ਸਾਲ ਲਈ ਉਸਦੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਰਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਦੀ ਪ ਰੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਦਫ਼ਤਿ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸਿੰ ਬਿੰ ਦੀ ਖਿਚੇ: $125  

Jane ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਦੀ ਿੈ: $0 

ਉਸਦੀ ਯੋਜਨਾ ਭਗੁਤਾਨ ਕਿਦੀ ਿੈ: $125 


