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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Είναι η πολιτική του Bon Secours Health System, Inc. ("BSHSI") να παρέχει πληροφορίες σχετικά
με τις πρακτικές χρέωσης και είσπραξης για τις οξείες νοσοκομειακές εγκαταστάσεις BSHSI. Το
BSHSI δεσμεύεται να εξασφαλίσει πρόσβαση στις απαραίτητες υπηρεσίες υγειονομικής
περίθαλψης για όλους. Το BSHSI αντιμετωπίζει όλους τους ασθενείς, ανεξάρτητα από το αν είναι
ασφαλισμένοι ή ανασφάλιστοι, με αξιοπρέπεια, σεβασμό και συμπόνια καθ 'όλη τη διάρκεια των
εισαγωγών, την παροχή υπηρεσιών, τη χορήγηση απαλλαγής και τη διαδικασία χρέωσης και
είσπραξης. Αυτή η πολιτική, σε συνδυασμό με την Πολιτική Χρηματοοικονομικής Βοήθειας των
Ασθενών, συντάσσεται με σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων του άρθρου 501(r) του
Κώδικα Εσωτερικού Εισοδήματος του 1986, όπως τροποποιήθηκε, σχετικά με την πολιτική
οικονομικής βοήθειας και έκτακτης ιατρικής περίθαλψης, σε άτομα που είναι επιλέξιμα για
οικονομική βοήθεια και εύλογες προσπάθειες χρέωσης και συλλογής και θα πρέπει να
ερμηνεύονται ανάλογα.
ΠΕΔΙΟ
Αυτή η πολιτική ισχύει για όλες τις υπηρεσίες οξείας περίθαλψης BSHSI και τις εγκαταστάσεις
ελεύθερου χώρου έκτακτης ανάγκης. Στο τέλος αυτής της πολιτικής περιλαμβάνεται κατάλογος
αυτών των εγκαταστάσεων. Κάθε υπηρεσία είσπραξης που εργάζεται για λογαριασμό του BSHSI
θα τιμήσει και θα υποστηρίξει τις πρακτικές συλλογής BSHSI όπως περιγράφεται παρακάτω.
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, η πολιτική αυτή δεν ισχύει για τους γιατρούς ή άλλους ιατρικούς
πάροχους, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, γιατρών έκτακτης ανάγκης,
αναισθησιολόγων, ακτινολόγων, νοσηλευτών και παθολόγων.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Η αιτιολογία αυτής της διαδικασίας είναι για το BSHSI να χρεώνει ακριβή, έγκαιρα και σύμφωνα
με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς τους εγγυητές και τους πληρωτέους τρίτους πληρωτές.
Το BSHSI και κάθε συμβαλλόμενος οργανισμός συλλογής θα διασφαλίσει ότι οι παρεχόμενες
υπηρεσίες θα είναι σύμφωνες με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και κανόνες που
διέπουν τις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του νόμου περί πρακτικών είσπραξης οφειλών
(FDCPA). Στις συμφωνίες με το BSHSI, κάθε υπηρεσία συλλογής συμφωνεί να αντιμετωπίζει
όλους τους ασθενείς, τους υπαλλήλους και τους επιχειρηματικούς εταίρους σύμφωνα με την
αποστολή και τις αξίες του συστήματος υγείας του Bon Secours. Επιπλέον, κάθε υπηρεσία
συλλογής εγγυάται ότι θα χρησιμοποιήσει τις καλύτερες πρακτικές του κλάδου για την εκτέλεση
των Υπηρεσιών.
Το BSHSI θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες σχετικά με
το Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικής Βοήθειας και η διαθεσιμότητά του κοινοποιούνται σαφώς
και καθίστανται ευρέως διαθέσιμες στο κοινό. Η Εφαρμογή και η Πολιτική Χρηματοοικονομικής
Ενίσχυσης, η Περίληψη Συνοπτικής Γλώσσας και η Πολιτική Χρεώσεων και Συλλογών είναι
διαθέσιμα για προβολή ή λήψη στο www.fa.bonsecours.com. Κατόπιν αιτήματος, τα άτομα θα
λάβουν δωρεάν, χωρίς καμία επιβάρυνση, αντίγραφο της Αίτησης και της Πολιτικής μας για την
Οικονομική Βοήθεια, της Συνοπτικής Γλώσσας και της Πολιτικής Χρεώσεων και Συλλογών μας.
Εάν ζητηθεί, το BSHSI θα παράσχει επίσης άτομα με τη διεύθυνση της ιστοσελίδας της
οικονομικής βοήθειας. Τα άτομα μπορούν επίσης να αποκτήσουν και να λάβουν βοήθεια για την
ολοκλήρωση της Αίτησης Χρηματοοικονομικής Βοήθειας από οποιονδήποτε από τους χώρους
εγγραφής, τους οικονομικούς συμβούλους ή τα γραφεία του ταμείου. Οι οικονομικοί σύμβουλοι ή
τα γραφεία του ταμείου βρίσκονται εντός των χώρων εγγραφής ασθενών. Τα άτομα μπορούν να
σταματήσουν σε οποιοδήποτε από τα γραφεία πληροφοριών που βρίσκονται σε κάθε νοσοκομείο,
όπως αναφέρονται στο τέλος αυτής της πολιτικής, για να ζητήσουν βοήθεια για τον εντοπισμό των
οικονομικών συμβούλων ή των γραφείων ταμείων. Τα άτομα μπορούν να λάβουν δωρεάν
αντίγραφο, μέσω της αλληλογραφίας, της Αίτησης Οικονομικής Βοήθειας και της Πολιτικής μας,
της Περίληψης Γλώσσας και της Πολιτικής Χρεώσεων και Συλλογών, καλώντας το Τμήμα
Εξυπηρέτησης Πελατών μας στο (τοπικό) 804-342-1500 ή (χωρίς χρέωση) 877- 342-1500.
ΟΡΙΣΜΟΙ
Τα ποσά που χρεώνονται γενικά (AGB) –γενικά χρεώνονται σημαίνει τα ποσά που γενικά
χρεώνονται στους ασθενείς για υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και ιατρικά απαραίτητες που
ασφαλίζονται για τέτοιες υπηρεσίες. Οι χρεώσεις για τους ασθενείς που είναι επιλέξιμες για
οικονομική ενίσχυση περιορίζονται σε ποσά που δεν υπερβαίνουν τα ποσά που γενικά χρεώνονται
("AGB") για τέτοιες υπηρεσίες. Αυτές οι επιβαρύνσεις βασίζονται στα μέσα επιτρεπόμενα ποσά
από την Medicare και τους εμπορικούς πληρωτές για επείγουσα ιατρική περίθαλψη και άλλες
ιατρικά απαραίτητες φροντίδες. Τα επιτρεπόμενα ποσά περιλαμβάνουν τόσο το ποσό που ο
ασφαλιστής θα πληρώσει όσο και το ποσό, εάν υπάρχει, το άτομο είναι προσωπικά υπεύθυνο για
την πληρωμή. Η AGB υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο επισκόπησης ανά 26 CFR
§1.501(r), η οποία μπορεί να τροποποιείται περιοδικά. Δείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκπτωση της AGB.
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Οργανισμός συλλογής - "Οργανισμός συλλογής" είναι κάθε φορέας που δεσμεύεται από το
νοσοκομείο για να επιδιώξει ή να εισπράξει πληρωμή από τους εγγυητές.
Περίοδος υποβολής αιτήσεων - Η περίοδος υποβολής αίτησης για εγγυητές για υποβολή αίτησης
για οικονομική ενίσχυση ξεκινά μετά την πρώτη ημερομηνία δήλωσης χρέωσης και λήγει την
τελευταία 240 ημερών από την ημερομηνία της πρώτης δήλωσης χρέωσης ή τουλάχιστον 30
ημέρες μετά την υποβολή από το BSHSI εγγυητής με γραπτή ειδοποίηση η οποία καθορίζει την
προθεσμία μετά την οποία μπορεί να ξεκινήσει ένα (-α) ΕΣΔ (ECA). Εάν ο ασθενής έχει εγκριθεί
για οικονομική βοήθεια, η κάλυψή του ισχύει για 240 ημέρες πριν από τους λογαριασμούς μη
επισφαλούς χρέους και του ισολογισμού και 240 ημέρες μετά την ημερομηνία υπογραφής της
αίτησης. Οι ασθενείς που εγκρίνονται για οικονομική βοήθεια που επιστρέφουν για υπηρεσίες
κατά τη διάρκεια της περιόδου έγκρισής τους 240 ημερών θα υποβληθούν σε έλεγχο για
ομοσπονδιακά, κρατικά ή τοπικά προγράμματα ασφάλισης υγείας σε κάθε επίσκεψη. Το
πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας BSHSI δεν είναι ασφάλεια.
Υποτιθέμενη οικονομική βοήθεια - Όταν ένα ανασφάλιστο άτομο μπορεί να φαίνεται επιλέξιμο
για οικονομική βοήθεια αλλά το άτομο δεν έχει παράσχει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για
να αποδειχθεί η επιλεξιμότητα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα άτομα που υπολογίζουν εισόδημα ή /
και ομοσπονδιακά ποσά επιπέδου φτώχειας μπορούν να παρέχονται μέσω άλλων πηγών, όπως
είναι οι πιστωτικοί οργανισμοί, που θα παρέχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που θα
δικαιολογούν την παροχή οικονομικής βοήθειας στο άτομο. Η τεκμαιρόμενη επιλεξιμότητα
καθορίζεται κατά περίπτωση και είναι για το αποτελεσματική μόνο συγκεκριμένο επεισόδιο
περίθαλψης.
Έκτακτη Συναλλακτική Δράση (ECA) - Ένα ΕΣΔ (ECA), σύμφωνα με τους κανονισμούς του IRS,
είναι ένα από τα ακόλουθα:
 Πώληση του χρέους ενός ατόμου σε άλλο μέλος
 Ανεπιθύμητη αναφορά σε πιστωτικούς οργανισμούς αναφοράς ή πιστωτικά γραφεία
 Αναβολή, άρνηση ή απαίτηση πληρωμής πριν από την παροχή ιατρικής περίθαλψης
λόγω μη πληρωμής για παρεχόμενη φροντίδα
 Δράσεις που απαιτούν νομική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων:
o Τοποθέτηση εμπράγματης ασφάλειας επί ακινήτου
o Αποκλεισμός σε ακίνητα
o Επισύναψη ή κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού ή άλλης προσωπικής
ιδιοκτησίας
o Έναρξη αστικής δράσης εναντίον ατόμου
o Προκαλώντας τη σύλληψη ενός ατόμου
o Προκαλώντας ένα άτομο να υποβληθεί σε προσάρτημα σώματος
o Προσαρμογή των μισθών ενός ατόμου
Η υποβολή απαίτησης σε διαδικασία πτώχευσης δεν είναι ΕΣΔ (ECA).
Εγγυητής - Ο ασθενής, ο φροντιστής ή ο φορέας που είναι υπεύθυνος για την πληρωμή ενός
λογαριασμού για την υγειονομική περίθαλψη.
Πρόγραμμα Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης των Ασθενών (FAP) - Πρόγραμμα που αποσκοπεί στη
μείωση του υπολοίπου του εγγυητή. Το πρόγραμμα αυτό παρέχεται σε εγγυητές που είναι
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ανασφάλιστοι και σε αυτούς με χαμηλή ασφάλιση και για τους οποίους η πληρωμή του συνόλου ή
μέρους της οικονομικής υποχρέωσης θα προκαλούσε αδικαιολόγητες οικονομικές δυσκολίες.
Επιτρέπεται ΕΣΔ (ECA) - Παρά το ευρύ σύνολο δραστηριοτήτων που ταξινομούνται ως ΕΣΔ
(ECA), ο μόνος BSHSI του ΕΣΔ (ECA), αναλαμβάνει δυσμενείς αναφορές στους οργανισμούς
αναφοράς πιστώσεων ή σε πιστωτικά γραφεία, ανάλογα με τις ανάγκες.
Πληρωτής τρίτου μέλους - ένας οργανισμός εκτός από τον ασθενή (πρώτο μέλος) ή τον πάροχο
υγειονομικής περίθαλψης (δεύτερο μέλος) που συμμετέχει στη χρηματοδότηση προσωπικών
υπηρεσιών υγείας.
Χαμηλά ασφαλιζόμενος - Πρόσωπο που έχει ασφάλιση, αλλά τιμολογεί συνολικά έξοδα για μη
καλυπτόμενες υπηρεσίες σύμφωνα με το σχέδιο παροχών. Περιλαμβάνουν παραδείγματα αλλά δεν
περιορίζονται σε αυτά: Τα αυτοδιαχειριζόμενα φάρμακα Medicare, τα μέγιστα οφέλη που έχουν
επιτευχθεί, οι αναβάτες μητρότητας κλπ.
Ανασφάλιστος - Ασθενείς που δεν έχουν ασφάλιση.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Αναλυτική δήλωση
Οι Εγγυητές μπορούν να ζητήσουν ανά πάσα στιγμή δωρεάν αναλυτική δήλωση για τον
λογαριασμό τους.
Διαφωνίες
Οποιοσδήποτε εγγυητής μπορεί να αμφισβητήσει ένα στοιχείο ή να χρεώσει τον λογαριασμό του.
Οι εγγυητές μπορούν να ξεκινήσουν μια διαφωνία γραπτώς ή μέσω τηλεφώνου με έναν
εκπρόσωπο εξυπηρέτησης πελατών. Εάν ένας εγγυητής ζητήσει τεκμηρίωση σχετικά με το
λογαριασμό του, τα μέλη του προσωπικού θα καταβάλουν εύλογες προσπάθειες για να παράσχουν
την απαιτούμενη τεκμηρίωση στον εγγυητή εντός τριών εργάσιμων ημερών.
Κύκλος χρέωσης
Ο κύκλος χρέωσης του BSHSI αρχίζει από την ημερομηνία της πρώτης δήλωσης. Το
BSHSI καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να ειδοποιήσει προφορικά τον εγγυητή (FAP)
και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λάβει βοήθεια για την ολοκλήρωση της αίτησης
χρηματοοικονομικής βοήθειας. Κατά τη διάρκεια του κύκλου χρέωσης, οι εγγυητές
μπορούν να λαμβάνουν κλήσεις, δηλώσεις και επιστολές για να επιδιώξουν συλλογές και
να βοηθήσουν τους εγγυητές σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το FAP μας. Το
BSHSI περιλαμβάνει επίσης στις εκθέσεις χρέωσης και επιστολών σχετικά με τις μεθόδους
πληρωμής, τις επιλογές πληρωμής, τον ιστότοπο χρηματοοικονομικής βοήθειας και έναν
αριθμό επικοινωνίας για την εξυπηρέτηση πελατών.
Παρακάτω είναι το χρονοδιάγραμμα των δηλώσεων και των επιστολών:

Μια δήλωση αποστέλλεται στον εγγυητή όταν καθορίζεται η ισορροπία του
οφειλέτη από τον εγγυητή

Μια επιστολή παρακολούθησης αποστέλλεται 30 ημέρες μετά την
ημερομηνία της δήλωσης που ενημερώνει τον εγγυητή ότι ο λογαριασμός
του έχει λήξει
Board Approved Billing and Collections – GREEK byTranslationsDepartment.com (03/19)
631616v1

Page 4 of 8










Μια δεύτερη επιστολή αποστέλλεται 30 ημέρες μετά την πρώτη επιστολή
που ενημερώνει τον εγγυητή ότι ο λογαριασμός του είναι παραβατικός
Μια τρίτη και τελευταία επιστολή αποστέλλεται 30 ημέρες μετά τη δεύτερη
επιστολή που ενημερώνει τον εγγυητή ότι ο λογαριασμός του είναι σοβαρά
παραβατικός και ο λογαριασμός μπορεί να μεταφερθεί σε έναν οργανισμό
συλλογής
Την ημέρα 120 του κύκλου χρέωσης, ένας λογαριασμός εγγυητή
τοποθετείται σε μια υπηρεσία πρωτογενούς συλλογής, εάν το υπόλοιπο του
εγγυητή εξακολουθεί να μην έχει καταβληθεί και δεν έχει υποβληθεί αίτηση
χρηματοοικονομικής ενίσχυσης.
Την ημέρα 300 του κύκλου χρέωσης, ένας λογαριασμός εγγυητή
τοποθετείται σε μια δευτερεύουσα υπηρεσία συλλογής εάν το υπόλοιπο του
εγγυητή εξακολουθεί να μην έχει καταβληθεί και δεν έχει υποβληθεί αίτηση
χρηματοοικονομικής ενίσχυσης.
Την ημέρα 480 του κύκλου χρέωσης, ένας λογαριασμός εγγυητή
τοποθετείται σε έναν οργανισμό τριτοβάθμιας συλλογής εάν το υπόλοιπο
του εγγυητή εξακολουθεί να μην έχει καταβληθεί και δεν έχει υποβληθεί
αίτηση χρηματοοικονομικής ενίσχυσης.

Έκτακτες ενέργειες είσπραξης
Το BSHSI και οι εταίροι του οργανισμού συλλογής μπορούν να εκτελούν ένα ΕΣΔ (ECA)
με τη μορφή έκθεσης πιστωτικού γραφείου. Η BSHSI και ο εταίρος της στον οργανισμό
είσπραξης δεν θα συμμετάσχουν σε ένα ΕΣΔ (ECA). έναντι του εγγυητή χωρίς να
καταβάλουν εύλογες προσπάθειες για να καθορίσουν την επιλεξιμότητα του εγγυητή για
οικονομική βοήθεια. Συγκεκριμένα, ο εγγυητής θα:

Να ειδοποιηθεί εγγράφως 30 ημέρες νωρίτερα από ένα ΕΣΔ (ECA) που
εκτελείται από τον συνεργάτη του οργανισμού συλλογής.

Να ειδοποιηθεί γραπτώς για το χρονοδιάγραμμα για το οποίο θα αρχίσει το
ΕΣΔ (ECA).

Λάβετε γραπτή ειδοποίηση ότι υπάρχει οικονομική εωίσχυση για τα
επιλέξιμα άτομα.

Παρέχετε ένα αντίγραφο της περίληψης της απλής γλώσσας του FAP.
Οι συνεργάτες του οργανισμού είσπραξης BSHSI θα καταβάλουν εύλογη προσπάθεια να
ειδοποιήσουν προφορικά τον εγγυητή σχετικά με το FAP και τον τρόπο με τον οποίο
μπορούν να λάβουν βοήθεια. Ο εγγυητής θα έχει έως και 30 ημέρες για να ζητήσει
χρηματοοικονομική ενίσχυση, αφού ο οργανισμός είσπραξης παρέχει στον εγγυητή γραπτή
προειδοποίηση που καθορίζει την προθεσμία για την έναρξη του ΕΣΔ (ECA).
Κανένα ΕΣΔ (ECA) κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής αίτησης χρηματοοικονομικής
ενίσχυσης
Η BSHSI και ο εταίρος του οργανισμού είσπραξηε δεν θα ασκούν το ΕΣΔ (ECA) σε
εγγυητή που έχει υποβάλει αίτηση για οικονομική ενίσχυση. Εάν προσδιοριστεί ότι ο
εγγυητής πληρεί τις προϋποθέσεις για οικονομική ενίσχυση και ο εγγυητής έχει
πραγματοποιήσει μια πληρωμή, το BSHSI θα διερευνήσει εάν κάποιοι άλλοι λογαριασμοί
που σχετίζονται με τον εγγυητή έχουν ένα ανεξόφλητο υπόλοιπο που δεν πληρεί τις
προϋποθέσεις για οικονομική ενίσχυση. Εάν διαπιστωθεί ένας λογαριασμός με εκκρεμές
υπόλοιπο, το BSHSI θα επικοινωνήσει με τον εγγυητή, μέσω επιστολής, ενημερώνοντας
Board Approved Billing and Collections – GREEK byTranslationsDepartment.com (03/19)
631616v1

Page 5 of 8

τον εγγυητή ότι η πληρωμή που έγινε στο λογαριασμό, η οποία εγκρίθηκε για οικονομική
ενίσχυση, θα μεταφερθεί στο λογαριασμό με εκκρεμές υπόλοιπο. Εάν ο εγγυητής δεν
συμφωνήσει να μεταφέρει τα χρήματα, τότε οποιοδήποτε ποσό που λαμβάνεται ίσο ή
μεγαλύτερο από $ 5,00 θα επιστραφεί στον εγγυητή. Το BSHSI δεν θα επιστρέψει στον
εγγυητή οποιοδήποτε ποσό μικρότερο από $5,00. Εάν ένας εγγυητής πληροί τις
προϋποθέσεις για μερική οικονομική βοήθεια , το υπολειπόμενο ποσό θα υπόκειται σε όλες
τις προσπάθειες του κύκλου χρέωσης. Εάν ο εγγυητής δεν υποβάλει αίτηση
χρηματοοικονομικής ενίσχυσης και εγκριθεί για τεκμηριωμένη χρηματοοικονομική
ενίσχυση, η τεκμηριωμένη οικονομική ενίσχυση θα ισχύει μόνο για το τρέχον υπόλοιπο
του εγγυητή και καμία προηγούμενη ή μελλοντική πληρωμή δεν επιστρέφεται.
Επεξεργασία αιτήσεων χρηματοοικονομικής ενίσχυσης
Εάν ένα άτομο υποβάλει ελλιπή αίτηση κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής, το
BSHSI:
 Ενημερώστε το άτομο γραπτώς για τις πρόσθετες πληροφορίες που απαιτούνται για
τη συμπλήρωση της αίτησης.
 Ενημερώστε το άτομο γραπτώς ότι έχουν 30 εργάσιμες ημέρες για να υποβάλουν
πρόσθετες πληροφορίες.
Εάν ένα άτομο υποβάλει μια πλήρη αίτηση κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής, το
BSHSI:
 Θέστε το λογαριασμό σε αναμονή για να αποτρέψετε τυχόν δραστηριότητα
είσπραξης μέχρι να καθοριστεί η επιλεξιμότητα της χρηματοοικονομικής
ενίσχυσης.
 Επεξεργαστείτε την αίτηση και καταβάλλετε εύλογες προσπάθειες για να
ενημερώσετε το άτομο για την έγκριση ή την άρνηση εντός 60 ημερών από την
παραλαβή μιας ολοκληρωμένης αίτησης.
Εάν το άτομο πληροί τις προϋποθέσεις για μερική χρηματοοικονομική ενίσχυση, το BSHSI
θα παρέχει τα ακόλουθα:
 Μια επιστολή έγκρισης, η οποία θα αναφέρει το ύψος της εγκεκριμένης
χρηματοοικονομικής ενίσχυσης και το ποσό της έκπτωσης που θα λάβει ο
εγγυητής.
 Μια δήλωση χρέωσης που υποδεικνύει το ποσό που οφείλει ο εγγυητής για
υπηρεσίες..
Εάν ένα άτομο δεν υποβάλει μια αίτηση κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής, οι εγγυητές θα
λάβουν δηλώσεις κύκλου χρεώσεων και επιστολές που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με το FAP.
Σε μια προσπάθεια επίτευξης πληρωμής για τις υπηρεσίες που έλαβε, η BSHSI και οι εταίροι της
από την αντιπροσωπεία συλλογής μπορούν να εκτελούν ένα ΕΣΔ (ECA) με τη μορφή έκθεσης
πιστωτικού γραφείου. .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
AGB
Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την έκπτωση AGB διατίθενται στη διεύθυνση:
www.fa.bonsecours.com ή καλώντας την εξυπηρέτηση πελατών στο (τοπικό) 804-342-1500 ή
(χωρίς χρέωση) 1-877 -342-1500. Για εξυπηρέτηση πελατών στο Γενικό Νοσοκομείο
Rappahannock, καλέστε το 804-435-8529.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Κατάλογος Νοσοκομείων
Baltimore
Bon Secours Hospital
2000 West Baltimore Street | Baltimore, MD 21223
Hampton
Bon Secours Maryview Medical Center
3636 High Street | Portsmouth, VA 23707
Mary Immaculate Hospital
2 Bernardine Drive | Newport News, VA 23602
Bon Secours DePaul Medical Center
150 Kingsley Lane | Norfolk, VA 23505
Kentucky
Our Lady of Bellefonte Hospital
St. Christopher Drive | Ashland, KY 41101
Rappahannock
Bon Secours Rappahannock General Hospital
101 Harris Road | Kilmarnock, VA 22482
Richmond
ST. Mary’s Hospital
5801 Bremo Road | Richmond, VA 23226
Memorial Regional Medical Center
8260 Atlee Road | Mechanicsville, VA 23116
Richmond Community Hospital
1500 N. 28th Street | Richmond, VA 23223
ST. Francis Medical Center
13710 St. Francis Boulevard | Midlothian, VA 23114
South Carolina
ST. Francis Downtown
1 St. Francis Drive | Greenville, SC 29601
ST. Francis Eastside
125 Commonwealth Drive | Greenville, SC 29615
ST. Francis Millennium
2 Innovation Drive | Greenville, SC 29607
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