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અસરકારક તારીખ: �ન યુ રી  1  2 7 
 
�િતાનિા: 
 
સ�ટ પીટસર  યુિનવસટી  હુિપટપ (“SPUH”) તેમજ તમામ િ�ધપા� સંબંુધત એકમો1 સયુિુ�ચત કરે છે કે બધા 
દદ�ઓિે1 તેમિી ચયકનણી કરનાિી કમતાિે ધ ાિમાં પીધા નવર1 જજરી તાાકાુપક અિે અન  તબીબી િનાિ્  સેનાઓ 
મળી ર ે. 
 
I. પા કાત: 

 
A. નીમા કનચ ુનિાિા દદ�ઓ 

 
SPUHિી સંસાધિ સેનાઓ નીમા કનચ ુનિાિા (પોતે ચયકનણી કરિાર) દદ�ઓ માટે બધા ખાતાઓિી સમીકા કરે છે. 
ુ ��� ા માટે અમિે ુના દદ�ઓિી સંખ ા  ોધની પપે છે જે રાા  અ ના ાેપરપ મદદ કા ર�મ માટેિી તેમિી 
સંભુનત પા કાત િકકી કરના માટે જજરી છે1 તેમજ તમામ દદ�ઓ1 �ુતુિુધઓ1 સંબંુધત પહકટરો અિે SPUH 
કમરચારીઓિે એ બાબત જણાનના માટે જજરી  ો  છે1 કે િાણાકી  મદદિી માવણી ુની  કે છે.  
  
 ચ�ેરટી કરે 

 
જે દદ�ઓ મે�પકેપ/ન ય જસ� ાફુમપી કેર અુિના રતાઓ પ રી કરતા િા  ો 1 તેમિયં પછી ન ય જસ� ચે�રટી કેર કા ર�મ માટે 
િ�ીીિવ કરનામાં ુને છે. 
 

• માત સારનાર માટે પા�  ના માટે પ�રનારિી ુનક (પ�રનારિા કદ પર ુધા�રત) ાેપરપ વરીબી િતર 
(“FPL”) િા સો ટકા જેટપી અ ના તેિા ી ઓછી  ોની જજરી છે. વ ુકતઓ માટે સંપુપ � 1722  ી 
નધય  ોની જોઈએ િ � ત ા પ�રનાર માટે સંપુપ � 71222  ી નધય  ોની જોઈએ િ �. 

 
અર�ઓ પ ણર કરના માટે અરજદારે ુિનિુપુખત દિતાનેજો પ રા પાપનાિા ર ે ે: 
 

• દદ� અિે પ�રનારિી ઓળખાણિા  ોગ  દિતાનેજોજ 
• ન ય જસ� ર ેેાણિો પયરાનો (સેનાિા �દનસે) (િ�ધ: તાાકાુપક સેના માટે ુ જજરી િ ી)જ 
• કયપ ુનકિો પયરાનોજ અિે 
• સંપુપિો પયરાનો (સેનાિા �દનસે). 
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અુિના ર દિતાનજેોિી સપં ણર  ાદી અર� કરતી નખત ેુપનામા ંુન .ે  
 
અર� પ ણર ક ાર બાદ1 SPUH FAP-પા કાતિયં ુિધારરણ દસ ( 2) �દનસિી અંદર કર ે. જો અર� અપ ણર જણા 1 
તો SPUH પેુખત ઇિકાર જણાન ે અિે સા ે મંજ રી મેળનના માટે જજરી નધારાિા દિતાનજેોિી ુનવતો પણ ુપ ે. 
SPUH અરજદારિે અર� પ રી કરના માટે1 સેનાિા �દનસ ી ચોનીસ ( 4) મુ િાિો સમ  ુપે છે.  
પા કાતિો ુિણર  કરતી નખતે અમે બધા ખાતાઓિા બેપેનસિી સમીકા કરી યં અિે ુને ક બેપેનસ એપજિટમ�ટ અિે 
જો પાવય  ો  તો �રાંપિી વ નિ ા કરી યં. 
 
િાણાકી  સ ા  કા ર�મ: 
 
અમારા FAP માટે પેુખત અર�િી જજર િ ી1 પરંતય અમે દર માળખા અિયસાર  ોગ  રકમ પેના માટે1 ચે�રટી કેર અ ના 
અન  સરકારી કા ર�મો માટેિી પા કાતિયં મ મ ાંકિ કરના માટે (તમામ સંભુનત ુંત�રક અિે બા  ાોતો ી) મેળનેપી 
માુ તીિો ઉપ ોવ કરી યં. 
 
SPUH તૃતી  પકિા કનરેજ માટેિી પા કાત1 રીપે  ેમ  ુકપ ર�સ ઉાપાદિ પનારા ચકાસે છે. 
 
જે દદ�ઓ રાા  અિે ાેપરપ સ ા  કા ર�મ માટેિી અપા�તાિે કારણે1 પોપણકમ કેર અુધુિ મ  ેેળ ન  િતમ જજરી 
કનરેજ િ ધરાનનાિે કે તેિયં પાપિ િ કરનાિે પીધે પોતે ચયકનણી કરિાર (સેમા-પે) ર ા  ો 1 તેઓ િાણાકી  સ ા  માટે 
સંભનતઃ પા ક વણનામાં ુન ે અિે તેમિો ખચર િીચે માં ી જે ઓછો  ો  તેટપો વણનામાં ુન ે: 
 

• ન ય જસ� િપાઇાપવ િકેપ અિયસાર વણનામાં ુનેપ રકમ1 જો તેઓ “FPL”િા  2 %  ી 322% દરુમ ાિ 
ુનતા  ો જ 

• જો તેઓ FPL િા 32 %  ી 722% દરુમ ાિ ુનતા  ો  તો મે�પકર રેટિા   7%જ અ ના 
• દિતાનજે   માં કરેપ વ ાખ ા મયજબ સામાન  રીતે વણનામાં ુનિાર રકમ એટપે અમાઉનાસ જિરપી ુબમપ 

(“AGB”)િા િકકી કરેપ ટકા.  
 
FAP પા�તા ુબીપવ અિે સં�  ચ� દરુમ ાિ કોઈ પણ સમ ે સયધારનામાં ુની  કે છે.  
 
જે વ ુકતઓ માટે FAP અંતવરત મળતી મ પમ સ ા  કરતા ઓછી મદદ ુિધાર�રત કરનામાં ુન ે1 તેઓિે િીચેિી 
બાબતો પ રી પાપનામાં ુન ે. 
 

• સંભુનત FAP-પા�તા િકકી કરનાિા ુધાર અંવેિી સ ચિા તેમજ નધય સ ા  મેળનના માટે તેઓ  યં કરી  કે 
છે1 તેિી �ણકારી. 

 
• સામાન  રીતે 32 �દનસ સયધીિો પ રતો સમ  જેમાં તેઓ અસાધારણ સં�  કા રના ી (“ECA”)  જ કરતાં 

પ ેપા નધય સ ા  માટે અર� કરી  કે છેજ અિે 
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• જો નધય સ ા  માટેિી અર� �ાપત  ા  તો1 તેમિા FAP-પા�તા ુિ ુતિયં પયિવિધારરણ.   

 
B. નીમાકૃત દદ�ઓ 

 
તમામ FAP પા� દદ�ઓ1 જેમિો િનાિ્  કેર નીમો સ��   ો 1 તેઓ િીચે મયજબ વ ાખ ાુ ત AGB કરતા નધય 
ચયકનણી માટે જનાબદાર   ે િ �1 જેમાં િનાિ્  નીમા કંપિી પનારા દદ�િા ખાતામાં જમા કરા ેપ ભરપાઈ સમાને  
 તો િ ી. 
જો દદ� નીમાકૃત  ો  અિે નીમો  22% ખચરિે ુનરી પેતો િા  ો  તેની ુિ ુતમાં દદ� માત અ ના �પિકા્ટેપ કેર 
માટે પણ પા� બિી  કે છે. 
 
II. િાણાકી  સ ા  કા ર�મ અમાઉનાસ જિરપી ુબમપ માટ ેાી વણતરીિો ુધાર: 

 
AGBિી વણતરીિો ુધાર છે ‘પયક-બફક મે પ’ િો ઉપ ોવ જે બાર મુ િાિા સમ વાળામાં માન  દાનાઓિા (નીમા 
કંપિી અિે ુનમાકૃત વ ુકતિી જનાબદારી સુ ત) ુધાર પર વણતરી કરે છે. ુ પોુપસીમાં ુનતા દરેક એકમો માટે 
વણતરી અિે સંબંુધત ાીિી ુનવતો દિતાનજે II માં ુપનામાં ુનેપ છે. 
 
AGB ુિધારરણ અિે � યકત �ણાપીિે નપરમાં ઓછામાં ઓછા એક નાર વ ાખ ાુ ત કરનામાં અિે વણનામાં ુન ે. 
 
FAP-પા� વ ુકતઓિે તાાકાુપક અિે અન  તબીબી રીતે જજરી સારનાર માટે AGB કરતાં નધય ચાજર કરનામાં ુન ે 
િ �. ુ રીતે1 SPUH કોઈ પણ જજરી તબીબી સારનાર માટ ેFAP-પા� વ ુકતઓિ ેમોટો ખચર પાવય કર  ેિ �.  
 
III. સ�ં  િીુત: 

 
દદ� સરકારી કા ર�મ માટે પા� િ ી તે સયુિુ�ચત કરનાિા તમામ � ાિો  ઈ ચ ક ા છે1 તૃતી  પક િનાિ્  નીમા કનરેજ 
મેળનના માટેિા સાધિો તેમિી પાસે છે અિે FAP-પા�તા ુિ ુત (અિે જો પા�  ો  તો સયુિુ�ચત કરો કે ાી/ચાવજસ 
પાવય પપતા િતર સયધી એપજિટ કરનામાં ુનેપ છે) સુ ત બાકી ચયકનણી �ાપત કરનાિા તમામ � ાિો અમે કરી ચ ક ા 
છીએ તે સયુિુ�ચત કરના માટે િીચે મયજબિા માિદપંો �િ ાુપત કરનામાં ુવ ા છે. માિદંપોમાં સમાને   ા  છે:  
 

 ) ખાતામાં �ાપ  (મેળનનાપા�) બેપેનસ1 દદ�િી (અ ના જમીિદાર) જનાબદારીિી રકમ  ોનાિી પયુ�  ની 
જજરી છે. જો ખાતામાં મે�પકેપ અ ના ચફ�રટી કેર પા�તાિો પ નર ઇુત ાસ દેખા 1 તો અમે નતરમાિ 
દિતાનેજોિી સમીકાિા ત ા સંભુનત પા�તા ચકાસનાિા તમામ � ાિો કરી યં. 
 

 ) અકાઉનટ િોટમાં એનો દિતાનેજ  ોનો જજરી છે જે પયુ� કરે કે1 �પિચાજર પ ેપાિા ઓછામાં ઓછા ચાર (4) 
ુબીપવ પ�કો1 જેમા ંદદ�િો િપ� બપેનેસ  ો 1 ાાઇપ પરિા સરિામે મોકપા ેપા  ો . પ�કો પરિા સંદે ો 
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�ુમક  ોના જોઈએ1 જેમાં છેમપા સંદે માં િપ� પખેપ  ોનયં જોઈએ કે1 ુ િો�ટસ પછીિા 32 �દનસ બાદ 
જો બેપેનસ પ ણરપણે સંતોપજિક િ  ા 1 અ ના ચ કનણીિો પપાિ અપા ેપ  ો  તો તે ખાતયં અમારા બા  
કપેક િ એજનસીઓ પ કી એકમાં મ કના માટે પા� વણા ે. કૃપા કરીિે િ�ધ પે ો કે ુ “32-�દનસ” િો�ટસ: 

 
• વ ુકતિે પેુખત િો�ટસ પનારા એ પણ જણાને કે પા� વ ુકતઓિે રાા  િાણાકી  સ ા  ઉપપાધ છેજ  
• એ નાત પણ સમાને  કરે કે બા  કપેક િ એજનસીિે (કૃપા કરીિે િીચેિો િંબર 7 જયઓ) મોકપનાિી સા ે 

અન  કોઈ ECA  જ કરનાિો SPUH િો ઇરાદો  ો  તો તેિી માુ તીજ અિે 
• PLS િી િકપ પણ સમાને  કરે. 

 
નધયમાં1 વ ુકતિે FAP અંવે મૌુખક સ ુચત કરનાિો વ ાજબી � ાિ પણ SPUH એ કરનો જોઈએ. 
 

3) �પિચાજર પ ેપાિા સૌ � મ ુબીપવ પ�ક પછી કોઈ પણ પ બેપી રકમ રાઇટ-ઑા કરતા સયધી ઓછામાં ઓછો 
  2 �દનસિો સમ વાળો  ોનો જજરી છે1 તેમજ અમારી કોઈ પણ બા  કપેક િ એજનસીિે સંભુનત 
ભપામણ કરેપ  ોની પણ જજરી છે. 
 

4) જો કોઈ પણ સમ ે અમારી બા  કપેક િ એજનસીિે �ણ  ા  કે દદ�/�મીિદાર FAP-પા� છે1 તો 
 ોુિપટપ એ ુનકમપ ધરાને છે કે: 

 
a. તે કપેક િ એજનસી પાસે ી અકાઉનટ મંવાની  કે છે અિે કપેક િ ��� ા ારી  જ કરી  કે છે. તે 

માટે બેપેનસ એની રીતે એપજિટ કરીિે કે જે ી દદ�/�મીિદાર FAP-પા� વ ુકત તરીકે તેિી 
જનાબદારી ી નધય ચયકનણી િા કરતો  ો  અિે એપજિટ કરેપ બેપેનસ ી નધય ચયકનણી (જો �7  ી નધય 
 ો ) જો અવાઉ કરેપ   ે તો તે પાછી અપા ેજ અ ના 
 

b. તે કપેક િ એજનસી પાસે ખાતયં રાખીિે કપેક િ ��� ા ારી  જ કરી  કે છે. તે માટે બેપેનસ એની રીતે 
એપજિટ કરીિે કે જે ી દદ�/�મીિદાર FAP-પા� વ ુકત તરીકે તેિી જનાબદારી ી નધય ચયકનણી િા 
કરતો  ો  અિે એપજિટ કરેપ બેપેનસ ી નધય ચયકનણી (જો �7  ી નધય  ો ) જો અવાઉ કરેપ   ે 
તો તે પાછી અપા ે. 
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7) િંબર ચાર (ઉપર “4” િી ુનવત)િી સા ે સા ે1 FAP-પા�તા ુિધાર�રત ક ાર બાદ SPUH નધારાિી ECA 
 જ કરી  કે છે. જેમાં િીચેિી બાબતોિો સમાને  િો   ે1 પણ મા� તેટપીજ બાબતો િ �  ો : 
 

a. એની કા રના ી કરની જેમાં બોજો1 �ુતબંધ1 �દનાિી કા રના ી સુ ત કાિ િી અ ના ન ાુ ક ��ક ાિી 
જજર   ેજ 
 

b. ુધરાણ એજનસીઓ અ ના ા યરોિે �ુતક ળ માુ તી ુપનીજ અિે 
 

c. FAP અંતવરત ુનરી પેનાતી પાછપી સારનારિી ચયકનણી િ કરનાિે પીધે ુબિ-તબીબી જજરી 
અ ના અવા િી સારનારિી જજર પપે તે પ ેપા ચયકનણી મયપતની કરની1 િકારી કાાની1 નવેરે. 

 
 
 
IV. તાાકાુપક તબીબી સારનાર િીુત 

 
તાાકાુપક સારનાર ુનભાવમાં દાખપ અિે સારનાર પેિાર દદ�ઓિે1 તેમિી ચયકનણી કરનાિી કમતાિે ધ ાિમાં પીધા 
નવર1 જજરી સારનાર મળી ર ે ે. નીમો1 FAP-પા�તા અ ના તાાકાુપક તબીબી સારનાર અિે સ��   મ 
અુધુિ મ (EMTALA) ુિ મોિે અિયજપ ચ કનણીિી ુિ ુત િકકી કરના માટે તપાસ અ ના સારનારમાં ુનપંબ 
  ે િ �. 
 

V.  ોુિપટપ સયુનધા ુસના  અન  �દાતાઓ1 જે તાાકાુપક અ ના અન  તબીબી રીત ેજજરી સનેાઓ પ રી પાપ ે છે 
અિ ેતઓેિ ેSPUH િી FAP  ેે ળ ુનરી પનેામા ંુન ેછે ક ેકમે  
 
SPUH િી FAP માં ુનરી પેનાતા અ ના િા પેનાતા1  ોિપીટપમાં તાાકાુપક અ ના અન  તબીબી રીતે જજરી 
સેનાઓ પ રી પાપતા  ોુિપટપ સયુનધા ુસના  અન  �દાતાઓિી સ ુચ માટે દિતાનજે III જયઓ. કૃપા કરીિે િ�ધ 
પે ો કે1 ુને કતા જણા  તો ુ દિતાનેજિે ઓછામાં ઓછા 3 મુ િામાં એક નાર અપપેટ કરનામાં ુન ે. 
 

VI. FAP િી સ ચિા/� રેાત 
 
અમારી સેનાિી જજર  ો  તેના સભ ો સયધી SPUH િી FAP અંવેિી માુ તી પ �ચે1 ઉપપાધ  ા  અિે વ ાપક 
િતર પર તેિી � ેરાત  ા  એ સયુિુ�ચત કરના માટે િીચેિા પવપાં પેના ા છે. 

 
a) SPUH િી FAP અિે FAP િો સરળ ભાપા સારાં  અમારી નેબસાઇટ - www.saintpetershcs.com 

પનારા ઉપપાધ છે. 
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b) FAP અિે PLS િી પેપર િકપો1 માવણી પર ટપાપ પનારા કોઈ પણ  યમક નવર ઉપપાધ છે તેમજ  હુિપટપ 
સયુનધાિા ુનુનધ ુનિતારોમાં જેના કે �ને 1 દદ�િી િ�ધણી1 ઇમજરનસી જમ ુનભાવ1 સંસાધિ સેનાઓ અિે 
દદ�િે ર� ુપનાિા ુનભાવમાં ુપનામાં ુને છે. તમામ પેુખત અર�ઓ ુ સરિામે મોકપનાિી ર ે ે: 
 

સ�ટ પીટસર  યુ િનવસ�ટ  હુિપટપ 
ધ ાિ: સસંાધિ સનેાઓ 
 74 ઈિટિ એનને   
ન   �યનસુનક1 NJ 2892  
 

c) FAP અિે PLS િી પેપર િકપો માટેિી મૌુખક માવણી અ � કરી  કા  છે: 
 
સ�ટ પીટસર  યુ િનવસટી  હુિપટપ 
ુનભાવ: સસંાધિ સનેાઓ 
ટેુપાોિ #:  3 . 47.8622 એકસટને િ: 72 9  

 

d) એના પા� દદ�ઓ1 જે પોતાિી તબીબી સેનાઓિી સંપ ણર અ ના ુંુ ક ચયકનણી કરના માટે સકમ િ ી1 તેમણે 
િાણાકી  સ ા  ુપના માટે SPUH ક�ટબપધ છે. ુ ઉદાર ધ ે  �ાપત કરના માટે SPUH અિે તમામ 
િ�ધપા� સંબંુધત કંપિીઓ અમે જે સમયદા માં સેના ુપીએ છીએ ા ાં FAP અિે PLS િો વ ાપક �ચાર 
કર ે.  

 
e) FAP અિે PLS અં��ે અિે અન  એની ભાપાઓમાં ઉપપાધ છે જે SPUH િી �ા ુમક સેનાિા ુનિતરમાં 

7% જેટપી ઓછી અ ના  222 વ ુકતઓ પ રતી મ ાર�દત છે.  
 

f) દદ�ઓ/�મીિદારોિે અમારી FAP િી �ણકારી ુપતા બોપર િજરે પપે તેની જગ ાઓ પર મ કનામાં ુન ે1 
જેની કે �ને  ુનભાવ1 ારતી સેનાઓ અિે તાાકાુપક સારનાર જમ અિે તેિા પર ટેુપાોિ િંબર અિે ઓ�ાસિયં 
ેેકા�ં ુપેપયં   ે1 ા ાં  ી અમારી FAP માટેિી અર� અંવેિી માુ તી મેળની  કા ે. 
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VII. દિતાનજે I1 અમાઉનાસ જિરપી ુબમપ (AGB) દરો/ાી  ડે યપ ( યમકિા ટકા તરીક)ે 

સ�ટ પીટસર  યુ િનવસટી  હુિપટપ (SPUH)  
 
• પેબર અિ ે�પુપનરી 

 
o મદર કેસ રેટ 
 
  ોુિમાવર �પુપનરી:  8.3%  

 
o C-સેક િ �પુપનરી:   .3% 

 
o રોજિયં િન�ત 

 
 િસરરી:   . % 
 NICU:   . % 

 
• તબીબી/સવજકપ બેપ:  7. % ચાવજસ 

 
• સેમ પ ેસવજકપ:  8.7% 

 
• સેમ પ ેમે�પકપ:  3.6% 

 
• કા�પ ાક ક ેરેાઇઝે િ:  3.6% 

 
• િપીપ પફબ:   .4% 

 
• અનપોકિ:  2.2% 

 
• તાાકાુપક સારનાર ુનભાવ:  

 
o  8 : 73.2% 
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o  8 : 7 .2% 
o  83:  8.2% 
o  84:   .7% 
o  87:  2. % 
o ���ટકપ કરે:  4. % 
 

• બેરી ા��ક સજરરી:  2.8% 
 
 
દિતાનજે I AGB દરો/ાી પ�ક ચાપય 

 
• સાઇબર િાઇા:  9.4% 

 
• ુકપુિક મયપાકાતો:   .2% 

 
• � ોવ ાળા અિ ેપ ેોપો� મા�:  9.8% 

 
• રે�પ ોપો� (સાઇબર િાઇા ુસના ):   .7% 

 
• અન  તમામ બ ારિા દદ�ઓ:   .9% 
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દિતાનજે II ાી (AGB વણતરી) િો ુધાર 
 
સ�ટ પીટસર  યુ િનવસટી  હુિપટપ (SPUH)  
 
સ�ટ પીટસર  યુિનવસટી  હુિપટપે અમાઉનાસ જિરપી ુબમપ (“AGB”) િી વણતરી માટે “પયક બફક” પપધુતિો ઉપ ોવ 
કરનાિયં પસંદ ક ય� છે. AGB ટકા નાવપક ુધાર પર1 અવાઉિા    મુ િાિા સમ  પર વણનામાં ુને છે ત ા તેમાં 
િીચેિા ચ કનણીકાર સમ  ો સમાને   ા  છે: 
 

 . સેના માટેિી મે�પકર ાીજ અિે 
 

 . ખાિવી િનાિ્  નીમા કંપિીઓ (મેપીકેર એપનાંટેજ સુ ત) 
 

તાાકાુપક અ ના અન  તબીબી રીતે ુને ક સારનાર માટે FAP-પા� દદ�ઓિે AGB  ી નધય ચાજર કરનામાં ુન ે 
િ �.  
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દિતાનજે III -  ોુિપટપ સયુ નધા ુસના  અન  �દાતાઓ1 જે તાાકાુપક અ ના અન  તબીબી રીત ેજજરી સનેાઓ પ રી 
પાપ ેછે અિ ેતઓેિ ેSPUH િી FAP  ેે ળ ુનરી પનેામા ંુન ેછે ક ેકમે  

િા રોજ: �ન યુ રી  1  2 6 

�દાતાઓ (એકમિય ંિામ) FAP  ેે ળ ુનરી પનેામા ંુનેપ FAP  ેે ળ ુનરી પનેામા ંિ 
ુનેપ 

સ�ટ પીટસર િપેુ  ાુપટી �ાુઝુ  િ 
(SPAC) 

  ા 

સ�ટ પીટસર  ેમ કેર ુસિટમ 
�ાુઝુ  િ એસોુ એાસ1 PC 

  ા 

� ાિા �ાુઝુ  િ �ેુકટસ ઑા 
ન ય ોકર1 PC 

  ા 

EMCARE   ા 

સોન�રિ ઓનકોપો�   ા 

સ�ટ પીટસર િપેુ  ાુપટી 
�ાુઝુ  િ1 PC 

  ા 

કેસર સવજકપ સેનટર   ા 

 યુિનવસટી રે�પ ોપો� � પ   ા 

(ુિકપમફિ) અજરનટ કેર સેનટર   ા 

મહપિર પા ગિોુિટકસ   ા 

એિેિ ેુસ ા કનસમટનાસ ઑા ન ય 
જસ�  

  ા 

 

િ�ધ: સપંગિ સ ુ ચ �ન યુરી  1  2 6 િા રોજ “સ�� ” એના તમામ પોકટરોિી સપં ણર સ ુ ચ છે 


