Ascension Saint Agnes

નીિત/િસ�ાંતો

િબલ અને વસુલાત નીિત
10/01/2020

આિથ�ક સહાય નીિત (અથવા “FAP”) મુજબ સંસ્થામાં કટોકટી અને અન્ય તબીબી જ�રી સંભાળ પૂરી પાડવા માટે
સામાિજક રીતે ન્યાયની ખાતરી કરવી Ascension Saint Agnesની નીિત છે. જેમને આ સંસ્થામાં નાણાકીય સહાયતા અને
સંભાળ પ્રા� કરવી જ�રી હોય તેવા દદ�ઓ માટે ની િબિલંગ અને ઉઘરાણીને સંબોધવા માટે આ િબિલંગ અને ઉઘરાણી
નીિતને ખાસ તૈયાર કરવામાં આવી છે.
િબિલંગ અને ઉઘરાણી સબંધી બધી પ્રણાલીઓ વ્યિ�ગત માનવ પ્રિત�ા અને સાવ�જિનત િહત પ્રત્યેની અમારી
પ્રિતબ�તા, ગરીબી હેઠળ �વતા લોકો અને અન્ય સંવેદનશીલ વ્યિ�ઓ પ્રત્યેની અમારી િવશેષ િચંતા અને એકતા અને
સપ્રમાણ ન્યાય િવતરણ અને ફરજોને પ્રિતિબંિબત કરશે. આ સંસ્થાના કમ�ચારીઓ અને મારફિતયો �ારા એવું આચરણ
કરવામાં આવવું જોઇએ જે આ નીિતઓ અને કૅ થોિલક-પ્રાયોજક સુિવધાના મૂલ્યોને પ્રિતિબંિબત કરે, જેમાં દદ�ઓ અને
તેમના પિરવારો સાથે પ્રિત�ા, આદર અને સહાનુભૂિતપૂવ�ક વહેવાર કરવાનું સમાિવ� છે.
આ િબિલંગ અને વસૂલીની પોિલસી સંસ્થા �ારા પૂરી પાડવામાં આવતી તમામ કટોકટી અને અન્ય તબીબી જ�રી
સંભાળને લાગુ પડે છે, જેમાં રોજગાર કરનાર િચિકત્સક સેવાઓ અને વત�ન સ્વાસ્થ્યનો સમાવેશ થાય છે. આ િબિલંગ અને
વસૂલીની પોિલસી ચૂકવણીની વ્યવસ્થાને લાગુ પડતી નથી. કે જે "ઇમરજન્સી" નથી તેવી સંભાળ અને અન્ય "તબીબી
જ�રી સંભાળ" માટે (કે મકે તે શરતો સંસ્થાના FAP માં િનધા�િરત છે).
વ્યાખ્યાઓ
1.

“501(r)” નો અથ� છે ઇન્ટન�લ રૅવન્યુ કોડની કલમ 501(r) અને તેની હેઠળ સમાવી લેવામાં આવતા િવિનયમો.

2.

“વસુલાતની અસાધારણ કાય�વાહીઓ” અથવા “ECAs”નો અથ� છે વસૂલીની નીચે પૈકીની કોઈ પણ પ્રવૃિ�ઓ,
જે 501(r) હેઠળ િનયંત્રણોને આધીન હોય:
a.
આરિ�ત.
b.

કન્ઝ્યુમર ક્રે િડટ િરપોિટ� ગ એજન્સીઓ અથવા ક્રે િડટ બ્યુરોને દદ� િવષેની પ્રિતકૂ ળ માિહતીની �ણ કરવી.

c.

FAP હેઠળ કવર કરેલ અગાઉ આપવામાં આવેલી સંભાળના એક અથવા વધુ િબલની દદ� �ારા ચુકવણી
કરવામાં આવી ના હોવાને કારણે તબીબી રીતે જ�રી સંભાળને િવલંિબત કરવી અથવા નકારવી કે સંભાળ
આપતા પહેલાં ચુકવણી કરવાનું જ�ર હોવાનું કહેવ.ું

d.

એવી કાય�વાહીઓ જે માટે કાનૂની કે ન્યાિયક પ્રિક્રયા આવશ્યક બને, દે વાિળયાપણાની �હેરાત જે વ્યિ�ગત
ઈ�ની કાય�વાહીમાં ફાઇલ કરેલા દાવાઓ િસવાય. આ કાય�વાહીઓમાં શામેલ છે 1, પરં તુ આના સુધી
મયા�િદત નથી,
i. દદ�ની સંપિ� પર પૂવા�િધકાર મૂકવો2,

Maryland કોડ સેક્શન 19-214.2(e)(1) મુજબ, ઋણ ઉઘરાવવા માટે સંસ્થા �ારા દદ�ના રહેઠાણને ગીરો મુકવામાં આવશે નહીં.
Maryland કોડ સેક્શન 19-214.2(e)(2) મુજબ, જો સંસ્થા દદ�ના મુખ્ ય રહેઠાણનો કબજો લે તો, દદ�ને દે ણુ હોય તેવા અન્ય લેણદારોના
સંબંધમાં આ સંસ્થા એક સુરિ�ત લેણદાર તરીકે ની પોતાની િસ્થિતને �ળવી શકે છે.
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ii.
iii.
iv.

દદ�ના બેન્ક ખાતા કે અન્ય વ્યિ�ગત સંપિ�ને ટાંચમાં લઇને અથવા જ� કરીને કે અન્ય રીતે વસુલાત
કરવી,
દદ� સામે ફોજદારી પગલા લેવાં અને
દદ�ના વેતન ના આપવાનો હુ કમ મેળવવો.

ECAમાં નીચેની કોઇપણ બાબત સમાિવ� નથી (ઉપર ધોિષત કરેલા ECA માટે ના માપદં ડને અન્યથા સામાન્ય રીતે
સંતોષતા હોય તો પણ):
a.

જો દદ�ના ઋણની વેચવાલી થાય તો, વેચવાલી પહેલાં, ઋણ ખરીદનાર સાથે કાનૂની રીતે બંધનકતા� એવું એક
લખાણ કરવામાં આવશે અને તે મુજબ
i.
ખરીદનારને સંભાળ માટે ની ચુકવણી પ્રા� કરવા માટે કોઇપણ ECAs સાથે જોડાવાથી પ્રિતબંિધત
કરવામાં આવે છે;
ii.
ઋણને વહ�ચતી વખતે (સૂચના અથવા ઇન્ટન�લ રેવન્યૂ કોડમાં પ્રકાિશત અન્ય માગ�દશ�ન �ારા સેટ કરેલ
અન્ય વ્યાજ દર) ઇન્ટન�લ રેવન્યૂ કોડના સેક્શન 6621(a)(2) હેઠળ ખરીદનારને ઋણના પ્રભાવી દર પર
વ્યાજ લગાવવાથી પ્રિતબંિધત કરવામાં આવે છે;
iii.
આ સંસ્થા અથવા ખરીદનાર �ારા િનધા�િરત કરવામાં આવ્યે નાણાકીય સહાયતા માટે પાત્રતા
ધરાવતા દદ�ને સંસ્થા �ારા આ ઋણ પાછું કરવાને અથવા પાછું ખ�ચવાને પાત્ર છે; અને
iv.
ખરીદદારે આ કરારમાં િનિદ� � પ્રણાલીઓનું પાલન કરવું જ�રી છે, જે સુિનિ�ત કરે છે કે જો દદ�
નાણાકીય સહાયતા માટે પાત્રતા ધરાવતા હોવાનું િનધા�િરત કરવામાં આવે અને સંસ્થા �ારા ઋણ
પાછું કરવામાં ના આવે અથવા પાછું ખ�ચતી નથી તો, દદ� ચુકવણી કરશે નહીં અને ચુકવણી કરવાની
જવાબદારી તેમની નથી અને FAP મુજબ ચુકવણીની તેની/તેણીની વ્યિ�ગત જવાબદારી કરતા
ખરીદનાર અને સંસ્થા બ�ેની સાથેની જવાબદારી વધારે છે;

b.

વ્યિ�ગત ઇ�ઓ માટે સંસ્થા �ારા આપવામાં આવેલી સંભાળના પિરણામ �પે દદ�ના દે વા સામેના ચુકાદા,
પતાવટ અથવા સમાધાનની કાય�વાહીઓ પરના રા�ના કાયદા હેઠળ સંસ્થા દાવો કરવાને હકદાર હોય તેવો
ભોગવટાનો કોઇપણ અિધકાર; અથવા

c.

દે વાિળયાપણાની કોઈ પણ કાય�વાહીમાં દાવો દાખલ કરવો.

3.

“FAP”નો અથ� છે સંસ્થાની આિથ�ક સહાયતા નીિત, જે સંસ્થાના અને Ascension Health ના િમશનને આગળ
ધપાવવા માટે અને 501(r)નું પાલન થાય તે પ્રમાણે લાયક દદ�ઓને આિથ�ક સહાયતા પૂરી પાડવા માટે ની નીિત છે.

4.

“FAP અર�” નો અથ� છે આિથ�ક સહાયતા માટે ની અર�.

5.

“આિથ�ક સહાયતા” નો અથ� છે સંસ્થાની FAP અનુસાર સંસ્થા દદ�ને પૂરી પાડી શકે એવી સહાયતા.

6.

"સંસ્થા" એટલે Ascension St Agnes વધારાની માિહતી માટે માંગણી કરવી, પ્ર�ો અથવા િટપ્પણીઓ સબિમટ
કરવી અથવા અપીલ સબિમટ કરવા માટે , તમે નીચેની સૂિચબ� અથવા સંગઠન તરફથી પ્રા� કોઈપણ લાગુ પડતી
સૂચના અથવા સૂિચમાં સૂિચબ� ઑિફસનો સંપક� કરી શકો છો:
દદ�ની નાણાકીય સેવાઓ @ 1-667-234-2140 પર

7.

“દદ�” એટલે એવી વ્યિ� જે સંસ્થા તરફથી સારવાર મેળવતી હોય (અથવા જેણે સંભાળ મેળવી હોય) અને અન્ય
કોઈ પણ વ્યિ� એ આવી સારવાર માટે આિથ�ક રીતે જવાબદાર હોય (જેમાં કુ ટું બીજનો અને વાલીઓનો પણ
સમાવેશ થાય છે).

િબિલંગ અને વસૂલીનાં આચરણો
પૂરી પાડવામાં આવેલી સેવાઓ માટે અને દદ�ઓ સાથે સંવાદ કરવા માટે દદ�ઓને િનયિમતપણે �રી કરાતાં િબિલંગ
સ્ટે ટમેન્ટ્સ માટે સંસ્થા એક ક્રમબ� પ્રિક્રયા �ળવે છે. સંસ્થા �ારા આપવામાં આવેલી સેવાઓ માટે દદ� �ારા ચુકવણી
ના કરવામાં આવે ત્યારે સંસ્થા ચુકવણી પ્રા� કરવાના પગલાંઓ લઇ શકે છે જેમાં ટેલીફોન, ઇમેઇલ અને �બ�ંમાં અને
આ િબિલંગ અને ઉઘરાણી નીિતમાં સમાિવ� જોગવાઇઓ અને િનયંત્રણોને આિધન એક અથવા વધુ ECAs �ારા સંપક�
કરવાના પ્રય�ો કરવાનું સમાિવ� છે પરં તુ મયા�િદત નથી. નાણાકીય સહાયતાની પાત્રતા િનધા�િરત કરવા માટે સંસ્થાએ
નોંધપાત્ર પ્રય�ો કયા� હોવા અને સંસ્થાનું ECAs સાથે જોડાવાનું ન�ી કરવાનો અંિતમ અિધકાર રેવન્યૂ સાઇકલ
િડપાટ� મેન્ટનો છે.
501(r) મુજબ, આ િબિલંગ અને ઉઘરાણી નીિત એ ન�ી કરે છે કે સંસ્થા અસાધારણ ઉઘરાણીનું પગલું અથવા ECAનું
પગલું લે તે પહેલાં, નાણાકીય સહાયતા માટે તેની FAP હેઠળ કોઇ દદ� પાત્રતા ધરાવે છે કે નહીં તે િનધા�રીત કરવા માટે આ
સંસ્થા �ારા નોંધપાત્ર પ્રય�ો કરવામાં આવ્યા હોય. એક વખત િનણ�ય કરવામાં આવ્યા બાદ, સંસ્થા અહીં વણ�વ્ યા પ્રમાણે
એક કે વધુ ECAs સાથે આગળ વધી શકે છે.
1.

FAP અર�ની પ્રિક્રયા. નીચે પ્રદાન કરેલ િસવાય, દદ� કોઈપણ સમયે સંસ્થા �ારા પ્રા� કટોકટી અને અન્ય તબીબી
આવશ્યક સંભાળના સંદભ�માં કોઈપણ સમયે FAP એિપ્લકે શન સબિમટ કરી શકે છે. નાણાકીય સહાયતા માટે ની
પાત્રતાના િનધા�રણોની પ્રિક્રયા નીચેની સામાન્ય કૅ ટેગરીઓના આધારે કરવામાં આવશે.
a.

સંપૂણ� FAP અર�ઓ. દદ�ના િકસ્સામાં જેણે સંપણ
ૂ � FAP એિપ્લકે શન સબિમટ કરી છે,સંસ્થા, સમયસર,
સંભાળ માટે ચુકવણી મેળવવા માટે કોઈપણ ECAs સ્થિગત કરશે, પાત્રતા ન�ી કરશે અને લેિખત સૂચના
પ્રદાન કરશે, જે નીચે આપેલ છે.

b.

યોગ્યતાના અનુમાિનત િનણ�યો. જો કોઈ દદ� સંભવત: FAP હેઠળ ઉપલબ્ધ સૌથી ઉદાર સહાય કરતા ઓછા
માટે પાત્ર બનવા માટે ન�ી થશે તો સંસ્થા િનધા�રના આધારે દદ�ને સૂિચત કરશે અને ECA શ� કરતા પહેલા
દદ�ને વધુ ઉદાર સહાય માટે અર� કરવા માટે એક યોગ્ય સમય આપશે.

c.

સૂચના અને પ્રિક્રયા �ાં કોઈ એિપ્લકે શન સબિમટ નથી કરાઇ. સંપૂણ� FAP અર� સુપ્રત કરવામાં આવી ન
હોય અથવા FAPના અનુમાિનત યોગ્યતાના માપદં ડો હેઠળ યોગ્યતા ન�ી કરવામાં આવી ન હોય તે િસવાય
દદ�ને સંભાળ માટે ર� આપ્યા બાદનું જે પ્રથમ િબિલંગ સ્ટે ટમેન્ટ મોકલવામાં આવે તેની તારીખથી ઓછામાં
ઓછા 120 િદવસો માટે ECAs શ� કરવાનું ટાળશે. સંભાળના એક કરતાં વધુ ઘટના ના કે સમાં, આ સૂચનાની
જોગવાઇઓ એકત્ર હોય શકે છે, જેમાં એકિત્રકરણમાં સમાિવ� સંભાળના સૌથી તાજેતરના ઘટના ના આધારે
સમયમયા�દા ન�ી કરવામાં આવશે. FAP અર� સબિમટ ના કરી હોય તેવા દદ� પાસેથી સંભાળની ચુકવણી
પ્રા� કરવા એક (1) અથવા વધુ ECA(s) શ� કરતા પહેલાં, સંસ્થા �ારા નીચેના પગલાઓ લેવામાં આવવા
જોઇએ:
i. દદ�ને એક લેિખત સૂચના આપો જે પાત્રતા ધરાવતા દદ�ઓ માટે નાણાકીય સહાયતા ઉપલબ્ધ હોવાનું
દશા�વતી હોય, સંભાળ માટે ચુકવણી પ્રા� કરવાના હેતુથી લેવામાં આવતા ECA(s)ના પગલાંને
ઓળખે અને આપવામાં આવેલ લેિખત સૂચના પછી 30 િદવસ પહેલાંની ના હોય તેવી સમયસીમા
દશા�વે જેના પછી આવા ECA(s)ના પગલા લેવાની શ�આત કરવામાં આવી શકે ;
ii. દદ�ને FAPનો સાદી ભાષામાં સારાંશ પૂરો પાડો અને
iii. દદ�ને FAP અને FAP અર�ની પ્રિક્રયા િવશે મોઢામોઢ �ણ કરવા માટે વાજબી પ્રય�ો કરશે.

d.

અપૂણ� FAP અર�ઓ. અપૂણ� FAP અર� સબિમટ કરનાર દદ�ના િકસ્સામાં, સંસ્થા દદ�ને FAP એિપ્લકે શન
કે વી રીતે પૂણ� કરવી તે િવશે લેિખતમાં સૂિચત કરશે અને દદ�ને આ કરવા માટે ત્રીસ (30) િદવસનો સમય
આપશે. આ સમય દરિમયાન કોઈ પણ પૅિન્ડં ગ ECAs રદ કરવામાં આવશે, અને લેિખત નોિટસમાં (i) FAP

હેઠળ જ�રી વધારાની માિહતી અને/અથવા દસ્તાવેજો અથવા અર� પૂરી કરવા માટે જ�રી હોય એવી
FAP અર�નું વણ�ન કયુ� હશે, અને (ii) સંપક� ની યોગ્ય માિહતીનો સમાવેશ કરવામાં આવશે.
2.

સંભાળને મુલત્વી રાખવા કે નકારવા અંગેનાં િનયંત્રણો. �ાં FAP હેઠળ આવરી લેવામાં આવેલી અગાઉ પૂરી
પાડવામાં આવેલી સંભાળ માટે દદ� એક કે વધુ િબલો ચૂકવવામાં િનષ્ફળ �ય તેના કારણે FAP આપેલી વ્યાખ્યા
પ્રમાણે સંસ્થા તબીબી રીતે જ�રી સંભાળ પૂરી પાડતાં પહેલાં ચૂકવણી મુલત્વી રાખવાનો કે નકારવાનો અથવા
ચૂકવણી કરવામાં આવે તેવો આગ્રહ રાખવાનો સંસ્થાનો આશય હોય તો દદ�ને FAP અર� અને લાયક દદ�ઓ
માટે આિથ�ક સહાયતા ઉપલબ્ધ હોવાનું સૂચવતી લેિખત નોિટસ પૂરી પાડવામાં આવશે.

3.

િનણ�યની અિધસૂચના.
a.

િનણ�યો. દદ�ના ખાતામાં પૂણ� કરેલી એક FAP અર� મળી ગયા પછી, યોગ્યતા િનધા�િરત કરવા માટે આ
સંસ્થા તે FAP અર�ની સમી�ા કરશે અને દદ�ને અંિતમ િનણ�ય િવષે લેિખતમાં �ણ કરશે, જેમાં ચૌદ (14)
િદવસની અંદર, દદ� કોઇ વળતર યોજના માટે યોગ્યતા ધરાવે છે કે કે મ તે જણાવવાનું સમાિવ� છે.
અિધસૂચનામાં દદ�એ આિથ�ક રીતે ચૂકવવા પાત્ર રકમના િનધા�રણનો સમાવેશ કરાશે. જો FAP માટે ની અર�
નકારવામાં આવે તો નકાર માટે નું કારણ સમ�વતી નોિટસ અને અપીલ કે પુનિવ�ચાર માટે ની સૂચનાઓ
મોકલવામાં આવશે.

b.

િરફં ડ. સંભાળ માટે દદ� �ારા ચુકવવામાં આવેલી રકમ, FAP હેઠળ ચુકવવા માટે દદ�ને વ્યિ�ગત રીતે
જવાબદાર હોવાનું િનધા�િરત કરવામાં આવેલી રકમ કરતા વધુ હોય અને વધારાની આ ચુકવણી $5.00થી
ઓછી ના હોય તો, સંસ્થા �ારા વધારાની ચુકવણીને પાછી કરવામાં આવવી જોઇએ.
i.

ii.

iii.

c.

4.

Maryland કોડ સેક્શન 19-214.2(c)(1) મુજબ, સેવાની તારીખ પછી બે વષ�ના સમયગાળાની
અંદર જો કોઇ દદ� સેવાની તારીખે િનઃશુલ્ક સંભાળ માટે પાત્રતા ધરાવતા હોવાનું જોવા મળે
તો, દદ� અથવા દદ�ની બાંયધરી આપનાર વ્યિ� પાસેથી લેવામાં આવેલ $25થી વધુની રકમ
સંસ્થા �ારા પાછી કરવામાં આવવી જોઇએ.
સેવાના સમયે િનઃશુલ્ક સંભાળની પાત્રતા િનધા�િરત કરવા માટે હૉિસ્પટલ �ારા દદ� અથવા
દદ�ની બાંયધરી આપનાર વ્યિ� પાસેથી માિહતી પૂરી પાડવાની િવનંતી કરે અને જો સંસ્થાના
દસ્તાવેજો સહકારનો અભાવ દશા�વે તો, સંસ્થા આ સેક્શનના ફકરા (b)(i) હેઠળ બે વષ�ના
સમયગાળાને ઘટાડી શકે છે પરં તુ તે 30 િદવસથી ઓછો ના હોય શકે .
જો કોઈ દદ�એ કોઈ સાધન-પરી�ણવાળી સરકારી આરોગ્ય સંભાળ યોજનામાં નામ નોંધાયેલ
હોય, જેમાં દદ�ને હૉિસ્પટલની સેવાઓ માટે પોતે ચૂકવણી કરવાની જ�ર હોય, તો સંસ્થાની
િરફં ડ પોિલસી એ િરફં ડ પૂ�ં પાડે છે જે દદ�ની યોજનાની શરતોનું પાલન કરે છે.

ECA(s) નો ઊલટો ચુકાદો. FAP હેઠળ જેટલી હદ સુધી દદ� આિથ�ક સહાયતા માટે લાયક હોવાનું િનધા�િરત
કરવામાં આવે, સંસ્થા સંભાળ માટે ચૂકવણી મેળવવા માટે દદ�ની સામે લેવામાં આવેલા કોઈ પણ ECAને
પાછા ખ�ચવા માટે નાં તમામ વાજબીપણે ઉપલબ્ધ પગલાંઓ લેશ.ે ઉપલબ્ધ આવા યોગ્ય પગલાંઓમાં
સામાન્યતઃ દદ� સામેના કોઇપણ ચુકાદાને રદ કરવાના પગલાં, દદ�ની િમલકત પર લાદવામાં આવેલ વસૂલાત
અથવા કબજો હટાવી લેવો અને કન્ઝ્યૂમર િરપોિટ� ગ એજન્સી અથવા ક્રે િડટ બ્યુરોને પૂરી પાડવામાં આવેલી
કોઇપણ પ્રિતકૂ ળ માિહતીને દદ�ના ક્રે િડટ િરપોટ� માંથી દૂ ર કરવી િવગેર ે સમાિવ� છે પરં તુ મયા�િદત નથી.
Maryland કોડ સેક્શન 19-214.2(d)(2) મુજબ, સંસ્થા �ારા દદ� િવષે કોઇ કન્ઝ્યૂમર િરપોિટ� ગ એજન્સીને
પ્રિતકૂ ળ માિહતી પૂરી પાડવામાં આવી હોય તો, દદ� �ારા પોતાની જવાબદારી પૂણ� કયા�ના સાઠ (60)
િદવસની અંદર સંસ્થા �ારા તે એજન્સીને દદ� �ારા તેમની જવાબદારી પૂણ� કરી હોવાની �ણ કરવાની રહેશે.

અપીલ. આિથ�ક સહાયતા માટે ની યોગ્યતાને નકારતી અિધસૂચના મળ્યાના ચૌદ (14) કે લેન્ડર િદવસોની અંદર દદ�
સંસ્થાને વધારાની માિહતી પૂરી પાડીને યોગ્યતાના નકાર સામે અપીલ કરી શકે છે. આખરી િનણ�ય માટે બધી

અપીલોની સંસ્થા �ારા સમી�ા કરવામાં આવશે. જો આખરી િનણ�ય આિથ�ક સહાયતાના અગાઉના નકારની પુિ�
કરે તો લેિખત અિધસૂચના દદ�ને મોકલવામાં આવશે.
5. વસુલાતો. ઉપરની કાય�પ્રણાલીઓ સંપ� થતાંની સાથે દદ�નાં િબલો અને ચૂકવણીની યોજનાઓ
સ્થાિપત કરવા, તેના પર પ્રિક્રયા કરવા અને, દે ખરેખ રાખવા માટે સંસ્થાની કાય�પ્રણાલીઓમાં ન�ી
કરવામાં આવ્યા મુજબ ચૂકવણીમાં િનષ્ફળ ખાતાંઓ સાથેના વીમારિહત કે અપૂરતો વીમો ધરાવતા
દદ�ઓ સામે સંસ્થા ECA પ્રિક્રયા આગળ ધપાવી શકે છે. અહીં ઓળખવામાં આવેલા િનયંત્રણોને
આિધન, સંસ્થા બહારની કોઇ પ્રિતિ�ત બેડ ડેટ કલેક્શન એજન્સી અથવા બેડ ડેટ એકાઉન્ટોની પ્રિક્રયા
પૂરી પાડતા અન્ય સેવા પ્રદાતાઓનો ઉપયોગ કરી શકે છે અને આવી એજન્સી અથવા સેવા પ્રદાતાઓએ
તૃિતય પ�ોને લાગુ પડતી 501(r)ની જોગવાઇઓનું પાલન કરવાનું રહેશ.ે આ નીિત મુજબ ઋણની
ઉઘરાણી માટે ના કોઇપણ કરાર પર સંસ્થાનું સિક્રય િનરી�ણ રહેશ.ે
5.

વ્યાજ. અદાલતનો કોઇ ચુકાદો ના આવે ત્યાં સુધી સંસ્થા �ારા સ્વતઃ ચુકવણી કરતા દદ�ઓના િબલ પર વ્યાજ
લગાવવામાં આવવું જોઇએ નહીં.

