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منطقه آغاز:

.I

سياست ھا

ھيوستون متديست ) (Houston Methodistبرای بيمارانی که قادر نيستند تراز خود را به صورت کامل و يک جا
پرداخت کنند ،روش ھای پرداخت قسطی بدون بھره در نظر گرفته است.
.II

روال کاری
 .Aخط مشی ھای موجود برای تعيين روش پرداخت قسطی:
 .1برای استفاده از روش پرداخت قسطی حداقل تراز حساب بايد  50دالر باشد؛
 .2حداکثر مدت زمان پرداخت اقساط به صورت کامل  18ماه است؛ و
 .3حداقل اقساط ماھانه نبايد کمتر از  20دالر باشد.
 .Bاقداماتی که در صورت نقض قوانين پرداخت قسطی انجام خواھد شد:
 .1پرداخت مبلغی کمتر از  50درصد قسط مشخص شده ،قسط معوقه محسوب می شود؛
 .2برای اينکه برنامه پرداخت بدھی ھا پابرجا و بروز باقی بماند ،اقساط معوقه بايد طی چھار ماه از عقب
افتادن آن پرداخت شوند؛ و
 .3ھرگونه برنامه پرداخت قسطی که با گذشت چھار ماه از قسط معوقه بروز نشود ،دارای تخلف شناخته شده
و بدھی به بدھی بد تبديل خواھد شد.

 .Cاقداماتی که بر اساس برنامه پرداخت اقساطی ،در زمان بيشتر شدن مبلغ بدھی از تراز)ھای( بيمار انجام خواھند
گرفت:
 .1تراز اضافی به مبلغی کمتر از  ٪10قسط ماھانه ،با افزايش دادن ھر قسط ماھانه به برنامه اقساط اضافه
خواھد شد؛ و
 .2تزار اضافی به مبلغی بيش از  10از قسط ماھانه ،با افزايش دادن تعداد اقساط به برنامه اقساط اضافه
خواھد شد.
.III
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