
 

Streszczenie Polityki Pomocy Finansowej Placówek Beaumont Health 

Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo podjąć leczenie w placówce Beaumont. 
Naszym celem jest zapewnić pacjentom najwyższej jakości świadczenia zdrowotne 
niezależnie od ich sytuacji finansowej. Zgodnie  
z naszą Polityką Pomocy Finansowej placówki Beaumont Health zapewniają pomoc 
finansową pacjentom nieubezpieczonym lub posiadającym niski limit ubezpieczenia, 
dzięki której mogą pokryć koszty opieki medycznej w nagłych przypadkach oraz 
innych niezbędnych świadczeń medycznych. 

Kto kwalifikuje się do uzyskania pomocy 
Pomoc finansowa proponowana jest pacjentom nieubezpieczonym lub posiadającym niski 
limit ubezpieczenia, którzy spełniają wymogi określone w naszej Polityce. Kwalifikowalność 
do uzyskania pomocy finansowej określana jest w oparciu o różne czynniki, takie jak 
zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz inne źródła finansowania (na przykład roszczenia z 
tytułu obrażeń ciała), dochód (w celu określenia kwoty oferowanej pomocy finansowej 
stosuje się Informacje o stopniu ubóstwa na poziomie federalnym), liczba osób w rodzinie 
czy majątek rodziny. 

Oferowana pomoc finansowa 
Zgodnie z naszą Polityką, w zależności od zdolności pacjenta do opłacenia leczenia, 
proponuje się bezpłatną opiekę lub częściową pomoc finansową. Pomoc finansowa 
ograniczona jest do świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowanych w Szpitalu Beaumont 
Health przez pracowników Szpitala i biorących udział w programie świadczeniodawców. 
Pełna lista świadczeniodawców biorących udział w programie dostępna jest w witrynie 
www.beaumont.org/patients-families/billing/financial-assistance. 

Jak wnioskować o przyznanie pomocy finansowej 
Prośba o przyznanie pomocy finansowej może zostać złożona przez pacjenta, członka 
rodziny, bliskiego przyjaciela lub wspólnika pacjenta poprzez wypełnienie odpowiedniego 
wniosku w sposób zgodny z wymogami niniejszej Polityki. Doradcy Beaumont do spraw 
świadczeń pomagają pacjentom wnioskować o pomoc finansową, w ramach dyżurów pod 
numerem telefonu (248) 577-9205 oraz osobiście w biurach wymienionych w niniejszym 
Streszczeniu od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00-18:30 oraz w piątek w 
godzinach 8:00-16:30. Wniosek można składać osobiście w jednym z biur wymienionych w 
niniejszym Streszczeniu lub wysyłając uzupełniony formularz wniosku wraz z dokumentacją 
na adres: Beaumont Health System, Customer Service Department, 26901 Beaumont 
Blvd, Southfield, MI 48033. 

Gdzie można uzyskać kopię Polityki Pomocy Finansowej oraz Wniosek  
Egzemplarz naszej Polityki pomocy finansowej oraz formularz Wniosku można uzyskać 
bezpłatnie, dzwoniąc pod numer telefonu (248) 577-9205 albo wysyłając prośbę drogą 
mailową lub pocztą tradycyjną. Egzemplarze tych dokumentów dostępne są także w 
izbach przyjęć i szpitalnych oddziałach ratunkowych wszystkich Szpitali Beaumont Health. 
Ponadto zarówno Politykę, jak i Wniosek można pobrać i wydrukować z witryny 
internetowej www.beaumont.org/patients-families/billing/financial-assistance. 

Dostępne są tłumaczenia 
Tłumaczenia naszej Polityki Pomocy Finansowej, Wniosku i niniejszego Streszczenia są 
dostępne pod adresem https://www.beaumont.org/patients-families/billing/financial- 
assistance. 

Opłaty nie przekroczą Zazwyczaj stosowanych opłat. 
Pacjent uznany za kwalifikującego się do uzyskania pomocy finansowej w ramach naszej 
Polityki nie zostanie obciążony kwotą wyższą niż Zazwyczaj stosowane opłaty za opiekę 
medyczną w nagłych przypadkach oraz za inne niezbędne świadczenia dla pacjentów 
ubezpieczonych. 

 
 
 

Beaumont Hospital – Dearborn 
Attention: Benefit Advisors 
18101 Oakwood Blvd. 
Dearborn, Michigan 48124 
Telephone: (248) 577-9205 

 
Beaumont Hospital – Farmington 
Hills 
Attention: Benefit Advisors 
28050 Grand River 
Farmington Hills, Michigan 48336 
Telephone: (248) 577-9205 

 
Beaumont Hospital – Grosse Pointe 
Attention: Benefit Advisors 
468 Cadieux Road 
Grosse Pointe, MI 48230 
Telephone: (248) 577-9205 

 
Beaumont Hospital – Royal Oak 
Attention: Benefit Advisors 
3601 W. 13 Mile Road 
Royal Oak, MI 48073 
Telephone: (248) 577-9205 

 
Beaumont Hospital – Taylor 
Attention: Benefit Advisors 
18101 Oakwood Blvd. 
Dearborn, Michigan 48124 
Telephone: (248) 577-9205 

 
Beaumont Hospital – Trenton 
Attention: Benefit Advisors 
18101 Oakwood Blvd. 
Dearborn, Michigan 48124 
Telephone: (248) 577-9205 

 
Beaumont Hospital – Troy 
Attention: Benefit Advisors 
44201 Dequindre Road 
Troy, Michigan 48085 
Telephone: (248) 577-9205 

 
Beaumont Hospital – Wayne 
Attention: Benefit Advisors 
18101 Oakwood Blvd. 
Dearborn, Michigan 48124 
Telephone: (248) 577-9205 
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