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 Pénzügyi támogatás összefoglalója 
 

 
Általános pénzügyi támogatási szabályzat 
Intézményeink Pénzügyi támogatási szabályzata alapján 
pénzügyi támogatást nyújtunk sürgősségi és egyéb, orvosilag 
szükséges ellátások esetén.  
 
Valamennyi igénylő Medicaid jogviszonyát megvizsgáljuk és az 
igénylőknek, pénzügyi támogatási szabályzatunk szerint, 
együtt kell működni a Medicaid képviselőivel, hogy jogosultak 
legyenek a támogatásra. A szabályzatunk alapján nyújtandó 
pénzügyi támogatásra jogosult személyek jövedelmük és 
családjuk nagysága szerinti kedvezményben részesülnek. 
 
 
A támogatás igénylése 

1. Szerezze be a pénzügyi támogatás igényléséhez 
szükséges űrlapot. 

2. Töltse ki, és az első oldalon feltüntetett, igazolás 
céljára szolgáló dokumentumokkal együtt, a 
kézhezvételtől számított 10 napon belül juttassa azt 
el a McLaren Patient Financial Services (betegek 
pénzügyi Szolgáltatója) szervezethez.  

3. A kitöltött igényléseket a kézhezvételtől számított 
3-4 héten belül dolgozzuk fel. 

4. Az igénylés feldolgozását követően levél formájában 
értesítjük Önt az eredményről. 

 
 
A díjak nem haladják meg az általában számlázott összegeket  
A szabályzatunk alapján pénzügyi támogatásban részesülő 
személyeket az igénybe vett sürgősségi, illetve orvosilag 
szükséges egyéb ellátások tekintetében legfeljebb a 
biztosítással rendelkező betegeink részére általában 
kiszámlázott összeggel megegyező mértékű díjak terhelik. 
 
Pénzügyi támogatási szabályzatunk és a pénzügyi támogatási 
kérelem egy-egy példányának beszerzése 
Pénzügyi támogatási szabályzatunk és a pénzügyi támogatás 
igényléséhez szükséges űrlap egy-egy példányát az alábbiak 
szerint szerezheti be: 
 

i. A McLaren Health Care honlapján:  
http://www.mclaren.org/Main/Financial.aspx 

ii. Az említett dokumentumok ezen kívül a regisztrálás 
alkalmával is beszerezhetők sürgősségi osztályunkon, 
pénzügyi tanácsadóinkon vagy pénztárainkon keresztül.  

iii. Ha felveszi a kapcsolatot pénzügyi tanácsadóink vagy 
ügyfélszolgálati képviselőink egyikével, díjmentesen 
eljuttatjuk Pénzügyi Támogatási Szabályzatunk, illetve 
igénylési űrlapunk egy-egy példányát az Ön részére. Kérjük, 
hívja a következő telefonszámok egyikét: 586-710-8300 
vagy 1-844-321-1557 (ingyenesen hívható). 

 
Pénzügyi támogatási szabályzatunkkal kapcsolatos további 
információk és a támogatás igénylése 
APénzügyi Támogatási Szabályzatunkkal és a pénzügyi 
támogatás igényléséhez szükséges űrlappal kapcsolatos 
információkért, kérjük, forduljon a McLaren kórházak pénzügyi 
tanácsadóihoz, vagy hívja a következő telefonszámok egyikét: 
586-710-8300 vagy 1-844-321-1557 
 
 

 
A Pénzügyi Támogatási Szabályzatunk angol, spanyol, olasz, szerbhorvát, lengyel, görög, orosz, perzsa, urdu, kínai, 
vietnámi, tagalog, magyar, koreai és arab nyelveken érhető el.  
 
 


