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I.

CHÍNH SÁCH

Giám Lý Houston (Houston Methodist) có các tùy chọn trả góp dài hạn không bị tính lãi
cho những bệnh nhân không đủ khả năng chi trả hết các khoản dư nợ của mình trong
một lần.
II.

THỦ TỤC
A. Sau đây là những nguyên tắc được dùng trong việc thiết lập một tùy chọn trả
góp dài hạn:
1. Số dư nợ tối thiểu để đủ điều kiện được trả góp dài hạn là $50;
2. Thời hạn được kéo dài tối đa là 18 tháng để thanh toán hết số dư nợ; và
3. Số tiền thanh toán tối thiểu hàng tháng không dưới $20.
B. Các biện pháp xử lý sau đây sẽ được áp dụng đối với hành vi vi phạm các kỳ
hạn của tùy chọn trả góp kéo dài:
1. Số tiền trả ít hơn 50% của số tiền yêu cầu trả hàng tháng sẽ được xem là
không trả tiền cho tháng đó;
2. Tiền không trả trong tháng đó sẽ phải thanh toán trong vòng bốn tháng kể từ
tháng không gửi trả tiền để được tính là trả đều đặn; và
3. Bất cứ chương trình trả góp nào không được trả đều đặn trong vòng bốn
tháng kể từ tháng không gửi trả tiền sẽ được xem là không trả đúng kỳ hạn
và sẽ bị liệt vào nợ xấu.
C. Sau đây là những biện pháp xử lý sẽ được áp dụng cho một chương trình trả
góp đã thiết lập khi bệnh nhân phát sinh thêm (các) khoản dư nợ:
1. Nếu thêm một khoản dư nợ khác nhỏ hơn 10% của số tiền phải trả hàng
tháng thì số tiền này sẽ được cộng vào chương trình trả góp bằng cách tăng
số tiền trả hàng tháng lên; và

2. Nếu thêm một khoản nợ khác lớn hơn 10% của số tiền phải trả hàng tháng
thì số tiền này sẽ được cộng vào chương trình trả góp bằng cách gia tăng số
tháng phải trả góp.

III.

NGUỒN THAM KHẢO THEO QUY ĐỊNH
1. Chính Sách Thu Hồi Nợ - FI85
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