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I.

POLÍTICA

O Houston Methodist oferece uma opção de parcelar pagamentos sem juros para
pacientes que não tenham quitado em uma única parcela os valores devidos.
II.

PROCEDIMENTOS
A. Seguem abaixo as diretrizes a serem usadas para ativar a opção de parcelar
pagamento:
1. Saldo mínimo de $50 na conta para poder parcelar pagamentos;
2. O prazo máximo para pagar o valor devido é de 18 meses; e
3. O valor mínimo mensal não deve ser inferior a $20.
B. Seguem abaixo as medidas que serão tomadas em casos de descumprimento
do plano de pagamento:
1. Pagamento inferior a 50% da parcela é considerado falta de pagamento;
2. As parcelas não pagas devem ser totalmente quitadas dentro de quatro
meses para que o plano de parcelamento seja considerado em dia; e
3. Se o plano de parcelamento não estiver em dia dentro de quatro meses após
a falta de pagamento de uma parcela, ele será considerado inadimplente e
transferido para dívida incobrável.
C. Indicamos abaixo as medidas que serão tomadas em casos do paciente incorrer
em saldo ou saldos adicionais de um plano de pagamento:
1. Um saldo adicional inferior a 10% da parcela mensal será adicionado ao
plano de pagamento e aumentará o valor da parcela mensal; e
2. Um saldo adicional superior a 10% da parcela mensal será adicionado ao
plano de pagamento e aumentará o número de parcelas.

III.
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1. Política de Cobranças – FI85
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