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Quanto tenho de pagar?
Os descontos são determinados com base no 
teste de rendimento acima descrito. Pagará 
$0 se o seu rendimento for 600% ou menos 
do Nível de Pobreza Federal (FPL) e cumprir 
todos os outros requisitos de elegibilidade.

O Consultor Financeiro vai facultar-lhe os 
detalhes sobre o(s) seu(s) desconto(s) 
específico(s) assim que a sua candidatura 
for processada.

Como acedo ao desconto?
Deverá preencher o formulário de candidatura. 
Assim que tivermos a informação sobre a 
sua residência, rendimento e dimensão de 
agregado familiar, podemos processar a sua 
candidatura para desconto.

Pode candidatar-se a desconto antes de 
ter uma consulta, quando vier ao hospital 
receber cuidados, ou quando a factura chegar 
no correio. Envie o formulário preenchido para 
qualquer um dos locais listados acima.

Os doentes terão no mínimo duzentos e 
quarenta (240) dias a partir da data do serviço 
ou alta para solicitar assistência financeira. 
Os doentes terão o mínimo de mais vinte dias a 
partir da recepção dos materiais de candidatura 
do hospital para facultar a informação.

Como sei se o desconto foi aprovado?
O Hospital vai enviar-lhe uma carta no 
prazo de 30 dias após o preenchimento e 
apresentação da candidatura, a informar se o 
desconto foi aprovado e o nível de desconto 
para o qual se qualifica.

E se receber uma factura enquanto 
espero a aprovação do desconto? 
Não lhe é exigido que pague uma conta do 
hospital enquanto a sua candidatura para 
desconto estiver a ser considerada. Se a sua 
candidatura for recusada, o Hospital deve 
informar a razão por escrito e deve facultar-
lhe meios para recorrer da decisão a um nível 
superior dentro do Hospital.

E se tenho um problema que não posso 
resolver com o Hospital?
Pode contactar a linha directa de reclamações 
do Departamento de Saúde do Estado de Nova 
York através do número 1-800-804-5447.
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Os hospitais NYU Langone reconhecem 
que há alturas em que os doentes que 
necessitam de cuidados têm dificuldades 
para pagar os serviços prestados. O Hospital 
faculta descontos a pessoas elegíveis 
com base no seu rendimento. Além disso, 
podemos ajudá-lo(a) a candidatar-se a um 
seguro sem custos ou a baixo preço se for 
elegível. Basta contactar um de nossos 
escritórios de aconselhamento financeiro 
nesses locais para obter assistência gratuita 
e confidencial. 

Manhattan Tisch and Langone 
Orthopedic Hospital (LOH)
• Tisch: 550 1st Avenue, Room Tisch SK 1-33
• LOH: 301 East 17th Street, Room 203B
• Telefone # 1-866-486-9847

Brooklyn: 
• 150 55th Street, Suite LB 2940
• Telefone # 1-718-630-6252

Long Island:
• 200 Old Country Road, Suite 440
• Telefone # 1-516-663-8373

Para mais informações, visite  
www.nyulangone.org/insurance-billing-
financial-assistance

Quem se qualifica para desconto?
A assistência financeira encontra-se disponível 
para doentes com rendimentos limitados, que 
não têm seguro de saúde ou já esgotaram os seus 
benefícios de seguro de saúde. Todo residente 
do estado de Nova York que precisa de serviços 
médicos, e toda pessoa que precisa de serviços de 
emergência em qualquer um de nossos hospitais. 
O atendimento médico necessário não pode ser 
negado porque precisa de ajuda financeira. Pode 
candidatar-se a um desconto independentemente 
do seu estatuto de imigração.

Quais são os limites de rendimento?
O valor do desconto varia com base no seu 
rendimento e na dimensão do seu agregado 
familiar. Se não tem seguro saúde, esgotou seus 
benefícios de seguro, dedutíveis incorridos, 
copagamentos ou cosseguro, visite  
www.nyulangone.org/insurance-billing-financial-
assistance ou os Níveis Federais de Pobreza (FPL) 
mais recentes do Estado de Nova York para ver 
qual desconto se aplica com base no seu nível de 
rendimento e tamanho da família.

E se não cumprir os limites de rendimento?
Se não tiver possibilidades de pagar a sua 
factura, o Hospital pode oferecer-lhe um plano de 
pagamento. O montante que vai pagar depende 
do seu rendimento mas, em caso algum, excederá 
10% do seu rendimento mensal bruto.

Alguém poderá explicar-me o desconto?
Alguém poderá ajudar-me na candidatura? 
Sim, encontra-se disponível ajuda grátis 
e confidencial. Ligue para um dos escritórios 
de aconselhamento financeiro:

Manhattan: 1-866-486-9847
Brooklyn: 1-718-630-6252
Long Island: 1-516-663-8373 

O Consultor Financeiro pode informá-lo(a) 
se se qualifica e ajudá-lo(a) a se inscrever 
para um seguro grátis ou a baixo custo, 
tais como Medicaid ou Departamento de 
Saúde do Estado de NY. Se o Consultor 
Financeiro considerar que não se qualifica 
para seguro a baixo custo, então ajuda-o(a) 
a candidatar-se a um desconto. O Consultor 
vai ajudá-lo(a) a preencher os formulários 
e explica-lhe quais os documentos que é 
necessário apresentar. Se não fala inglês, 
alguém o ajudará em seu próprio idioma.

O que preciso para me candidatar 
a um desconto?
O Consultor Financeiro fornecerá um 
formulário, ou pode imprimir um em  
www.nyulangone.org/insurance-billing-
financial-assistance. Basta preencher 
o formulário e o enviar a um de nossos 
locais de aconselhamento financeiro. 

Que serviços estão abrangidos?
Esta Apólice não abrange: procedimentos 
cosméticos; serviços prestados por médicos 
e outros prestadores de cuidados de saúde 
que o/a tratem nos hospitais NYU Langone 
mas não sejam funcionários do hospital e 
facturem separadamente do Hospital, tais 
como médicos empregados pela Faculdade 
de Medicina NYU Grossman em suas clínicas 
particulares, anestesistas, radiologistas, 
enfermeiras privadas, prestadores de 
serviços de transporte de convalescentes, 
atendimento domociliar, procedimentos 
opcionais para doentes que estejam 
registados nos planos de seguro comercial/
HMO que não tenham contrato com o 
Hospital; e custos discricionários tais como 
telefone, televisões e encargos diferenciais 
com quarto privado.


