
 
 

Zasady pomocy finansowej Capital Health 

Podsumowanie w Prostym/Zrozumiałym Języku 

 

Polityka/Program Pomocy Finansowej Capital Health (FAP) oferuje uprawnionym pacjentom częściową 

ulgę, bądź całkowite zwolnienie z opłat za opiekę zdrowotną świadczoną przez Capital Health.  Pacjenci 

potrzebujący Pomocy Finansowej muszą zgłosić się do programu, patrz poniższe podsumowanie. 

Świadczenia Kwalifikowalne – Usługi z zakresu opieki zdrowotnej świadczone i rozliczane przez Capital 

Health.  FAP dotyczy wyłącznie świadczeń rozliczanych przez Capital Health.  Inne świadczenia oddzielnie 

rozliczane przez innych świadczeniodawców takich, jak lekarze bądź laboratoria nie zostały objęte FAP. 

Pacjenci Uprawnieni – Pacjenci korzystający ze świadczeń kwalifikowalnych, którzy złożyli wypełniony 

Wniosek o Pomoc Finansową (wraz z odnośną dokumentacją/informacjami) oraz względem których 

uznano, iż kwalifikują się do otrzymania Pomocy Finansowej ze strony Capital Health.   

Jak złożyć wniosek – FAP oraz Formularz Wniosku można uzyskać/wypełnić/złożyć w następujący 

sposób: 

1. W okienku głównej Rejestracji Pacjentów Dochodzących Capital Health lub u Księgowych. 

2. Żądane dokumenty mogą zostać przesłane również drogą mailową. Wystarczy zadzwonić do 

Działu Księgowości Pacjentów, nr tel.: 609-394-6023. 

3. Prośba o przesłanie dokumentów drogą mailową/lub o osobistą wizytę:  Biuro Księgowości 

Capital Health znajduje się w hallu głównym Regionalnego Centrum Medycznego Capital Health 

przy Brunswick Avenue 750, Trenton, NJ 08638 lub na piętrze głównym Centrum Medycznego 

Capital Health – Hopewell przy One Capital Way, Pennington, NJ 08534.  (Polityka Pomocy 

Finansowej Capital Health dostępna jest również na żądanie za pośrednictwem poczty e-mail 

oraz osobiście w każdej z wymienionych lokalizacji.) 

4. Pobierz dokumentację z witryny internetowej Capital Health:  https://www.capitalhealth.org 

5. Wypełnione wnioski należy przesłać (wraz z całą dokumentacją/informacjami 

wyszczególnionymi w instrukcjach dotyczących wniosku) na adres:  Capital Health’s Patient 

Accounts Department, 750 Brunswick Avenue, Trenton, NJ 08638, bądź dostarczyć osobiście pod 

którykolwiek z adresów wyszczególnionych w punkcie #3. 

Określenie Uprawnień do Otrzymania Pomocy Finansowej – Ogólnie rzecz biorąc, osoby uprawione 

kwalifikują się do otrzymania Pomocy Finansowej, przy wykorzystaniu skali ruchomej, gdy ich Dochód 

Rodzinny jest równy lub niższy niż 200% Wytycznych Federalnych dot. Ubóstwa (FPG).  Kwalifikowalność 

do otrzymania Pomocy Finansowej oznacza, że w przypadku Osób Uprawnionych koszty opieki zostaną 

częściowo lub całkowicie pokryte, a także, iż nie zostaną one obciążone sumą przekraczającą „Kwoty 
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ogólnie rozliczane” (AGB) w przypadku osób ubezpieczonych (AGB, jak określono w IRC Sekcja 501 (r) 

przez Urząd Skarbowy).  Poziomy Pomocy Finansowej oparte wyłącznie na Dochodzie Rodziny oraz FPG 

przedstawiają się następująco: 

 Dochód Rodziny od 0 do 200% FPG 

Pełna Pomoc Finansowa, pacjent płaci 0$. 

 

 Dochód Rodziny od 200 do 300% FPG 

Częściowa Pomoc Finansowa, pacjent rozliczany jest maksymalnie do poziomu AGB. 

 

Uwaga:  Poza FPG pod uwagę brane są także inne kryteria, (tj. dostępność gotówki lub innych aktywów, 

które mogą być zamienione na gotówkę oraz nadwyżka miesięcznego dochodu netto w stosunku do 

miesięcznych wydatków w gospodarstwie domowym), co może prowadzić do wyjątków względem 

powyższego.  Jeśli żaden Dochód Rodzinny nie został zgłoszony, niezbędne będzie dostarczenie 

informacji o sposobie zaspokajania codziennych potrzeb.  Dział Księgowości Pacjentów Capital Health 

zapoznaje się ze złożonymi, kompletnymi wnioskami i określa uprawnienia do otrzymania Pomocy 

Finansowej zgodnie z Polityką Pomocy Finansowej Capital Health.  Wnioski niekompletne nie będą brane 

pod uwagę. Jednak osoby, które złożyły niekompletne wnioski zostaną o tym fakcie powiadomione i 

otrzymają możliwość uzupełnienia brakującej dokumentacji/informacji. 

Ponadto Capital Health tłumaczy swoją FAP oraz formularze wniosków FAP, jak również zapewnia 

dostępność FAP w postaci podsumowania w prostym/zrozumiałym języku przełożonego na inne języki w 

przypadku, gdy język ojczysty społeczności, którą obsługuje Capital Health stanowi 5 procent lub 1000 (w 

zależności od tego, która z wartości jest mniejsza) osób, które mogą skorzystać ze świadczeń Capital 

Health.  Wersje przetłumaczone dostępne są na osobiste życzenie pod poniższym adresem oraz w 

witrynie internetowej Capital Heath. 

Aby uzyskać pomoc lub w przypadku pytań prosimy dzwonić:  Dział Księgowy Pacjentów Capital Health, 

nr tel. 609-394-6023; Wizyta osobista: Biuro Księgowości Capital Health, główny hall Regionalnego 

Centrum Medycznego Capital Health przy Brunswick Avenue 750, Trenton, NJ 08638, od poniedziałku do 

piątku 13:30 do 16:30 lub na piętrze głównym Centrum Medycznego Capital Health – Hopewell przy One 

Capital Way, Pennington, NJ 08534. Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 12:00. 

 


