
Bản tóm tắt chính sách hỗ trợ tài chính của Beaumont Health 
Cảm ơn bạn đã chọn Beaumont cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe của mình.  
Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho tất cả bệnh nhân dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe chất lượng cao, bất kể hoàn cảnh tài chính của họ. Beaumont Health hỗ 
trợ tài chính cho các bệnh nhân không có bảo hiểm và được bảo hiểm mức 
thấp trong trường hợp cấp cứu và các trường hợp cần thiết về mặt y tế khác 
theo Chính sách hỗ trợ tài chính của chúng tôi. 

Ai đủ điều kiện 
Hỗ trợ tài chính được cung cấp cho những bệnh nhân không có bảo hiểm hoặc được 
bảo hiểm mức thấp và đáp ứng các yêu cầu được nêu trong Chính sách của chúng 
tôi. Tính đủ điều kiện để được hỗ trợ tài chính dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm phạm vi 
bảo hiểm và các nguồn thanh toán khác (chẳng hạn như đối với yêu cầu bồi thường 
thương tích cá nhân), thu nhập (Hướng dẫn chuẩn nghèo của liên bang được sử 
dụng để xác định số tiền hỗ trợ tài chính được cung cấp), quy mô và tài sản gia đình. 

Hỗ trợ tài chính được cung cấp 
Tùy thuộc vào khả năng thanh toán của bệnh nhân, như được xác định theo Chính 
sách của chúng tôi, việc chăm sóc miễn phí hoặc hỗ trợ tài chính một phần có thể 
được cung cấp. Hỗ trợ tài chính được giới hạn ở dịch vụ chăm sóc y tế được cung 
cấp tại bệnh viện Beaumont Health bởi bệnh viện và các nhà cung cấp tham gia. 
Danh sách đầy đủ các nhà cung cấp tham gia có thể được tìm thấy tại 
www.beaumont.org/patients-families/billing/financial-assistance. 

Cách nộp đơn xin hỗ trợ tài chính 
Yêu cầu Hỗ trợ tài chính có thể được tiến hành bởi bệnh nhân, thành viên gia đình, 
bạn thân hoặc người cùng cộng tác của bệnh nhân bằng cách nộp đơn theo các yêu 
cầu được nêu trong Chính sách của chúng tôi. Cố vấn lợi ích của Beaumont sẵn sàng 
trợ giúp bệnh nhân nộp đơn xin hỗ trợ tài chính qua điện thoại theo số (248) 577-9205 
hoặc trực tiếp tại các văn phòng được liệt kê trong Bản tóm tắt này, từ thứ Hai đến 
thứ Năm, 8:00 sáng đến 6:30 chiều và thứ Sáu, 8:00 sáng đến 4:30 chiều. Đơn có thể 
được nộp trực tiếp tại một trong các văn phòng được liệt kê trong Bản tóm tắt này 
hoặc bằng cách gửi mẫu đơn đã được điền đầy đủ thông tin và tài liệu hỗ trợ đến: 
Beaumont Health System, Customer Service Department, 26901 Beaumont Blvd, 
Southfield, MI 48033. 

Nơi lấy bản sao Chính sách và Đơn xin hỗ trợ tài chính của chúng tôi 
Chính sách và Đơn xin hỗ trợ tài chính của chúng tôi có sẵn miễn phí bằng cách gọi 
số (248) 577-9205 và yêu cầu gửi bản sao qua thư hoặc email. Bản sao cũng có sẵn 
tại các khu vực Tiền sảnh tại tất cả các bệnh viện của Beaumont Health, cũng như tất 
cả các địa điểm của Phòng cấp cứu.Ngoài ra, Chính sách và Đơn còn có sẵn để tải 
xuống và in trực tuyến tại www.beaumont.org/patients-families/billing/financial-
assistance. 

Bản dịch có sẵn 

Bản dịch của Chính sách hỗ trợ tài chính của chúng tôi, Đơn và Bản tóm tắt này có 
sẵn tại https://www.beaumont.org/patients-families/billing/financial-assistance. 

Khoản phí sẽ không vượt quá số tiền thường được tính hóa đơn. 
Bệnh nhân được xác định đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính theo Chính sách của 
chúng tôi sẽ không bị tính phí nhiều hơn số tiền thường được tính hóa đơn cho 
trường hợp cấp cứu hoặc chăm sóc y tế cần thiết khác đối với bệnh nhân có bảo 
hiểm chăm sóc như vậy. 

 
 
 

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 

 

 
Địa điểm hỗ trợ 
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