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I.

Enero 1, 2019

PATAKARAN

Bibigyan ng Houston Methodist ng extended payment option (panghaliling paraan kung
saan pinahaba ang panahon ng pagbayad) na walang interes ang mga pasyenteng hindi
kayang bayaran sa isang bayad ang kanilang buong balanse.
II.

MGA PAMAMALAKAD
A. Ang mga sumusunod ay ang mga alituntunin na kailangang gamitin sa pagtatag
ng extended payment option, o panghaliling paraan kung saan pinahaba ang
panahon ng pagbayad:
1. $50 ang minimum account balance o pinakamaliit na balanse na maaring
bayaran sa ilalim ng extended payment plan;
2. Ang pinakamahabang dagdag na panahon ng pagbayad ng buong balanse
ay hindi hihigit sa 18 buwan; at
3. Ang pinakamaliit na monthly payment o buwanang bayad ay hindi maaring
maging mas mababa kaysa $20.
B. Ang mga sumusunod na kilos ay ituturing mga paglabag ng mga tadhana ng
extended payment plan:
1. Isang bayad na mas maliit kaysa 50% ng nasa kasunduan ay ituturing isang
bayad na hindi nagawa;
2. Ang mga bayad na hindi nagawa ay gagawin sa kabuuan sa loob ng apat na
buwan matapos nalaktawan ang isang bayad upang maituring na umiiral ang
isang payment plan; at
3. Ang anumang extended payment plan na hindi naibalik sa current status sa
loob ng apat na buwan ng isang nalaktawang bayad ay ituturing na

delinquent (napabayaan) at ilalagay sa kategoryang bad debt (hindi
makokolektang pautang).
C. Ang mga sumusunod na kilos na magagawa sa isang natatag na payment plan
kapag nadagdagan ng pasyente ang balanse:
1. Ang karagdagang halaga na mas maliit kaysa 10% ng monthly payment
(buwanang bayad) ay idadagdag sa payment plan sa pamamagitan ng
pagdagdag sa monthly payment; at
2. Ang karagdagang halaga na mas malaki kaysa 10% ng monthly payment ay
idadagdag sa payment plan sa pamamagitan ng pagpaparami ng mga bayad.
III.

MAPAGKAKATIWALAANG SANGGUNIAN
1. Collections Policy (Patakaran sa Pagkokolekta) – Fl85
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