Đơn xin hỗ trợ tài chính
Cảm ơn bạn đã chọn Cảm ơn bạn đã chọn Baptist Health Deaconess Madisonville (BHDM) cho nhu cầu
chăm sóc sức khỏe của mình.
Chúng tôi vui lòng cung cấp cho bạn đơn đăng ký này để xác định xem bạn có đáp ứng đủ điều kiện để
được BHDM hỗ trợ về hóa đơn viện phí hay không. Để chúng tôi có thể xem xét đơn đăng ký của bạn,
thông tin được yêu cầu trong tài liệu CÔNG BỐ TÀI CHÍNH kèm theo phải được điền đầy đủ. Hãy yên tâm
rằng những thông tin bạn cung cấp sẽ được bảo mật và chỉ được sử dụng để xác định xem có thể dùng
để cung cấp hỗ trợ tài chính hay không.
Một phần trong quá trình xem xét của chúng tôi, chúng tôi yêu cầu bạn gửi tất cả các tài liệu hiện hành
liệt kê dưới đây. Tất cả các trang của các tài liệu là bắt buộc và không có tài liệu thay đổi nào được chấp
nhận. Nếu các hướng dẫn về thuế thu nhập liên bang yêu cầu bạn phải hoàn thành tờ khai thuế, thì tờ
khai thuế đó phải được hoàn tất trước khi hỗ trợ tài chính có thể được xem xét. Việc không cung cấp tất
cả thông tin được yêu cầu có thể khiến đơn đăng ký của bạn sẽ bị từ chối. Khai báo sai dưới bất cứ hình
thức nào có thể dẫn đến việc bị từ chối vĩnh viễn đối với hỗ trợ tài chính của bệnh viện. Bạn phải cạn
kiệt tất cả mọi hình thức hỗ trợ của tiểu bang trước khi đủ điều kiện nhận hỗ trợ của bệnh viện. Các tài
liệu bắt buộc phải có trong đơn đăng ký của bạn là:
 Hoàn thành đầy đủ và ký tên vào tài liệu công bố tài chính
 Hoàn thành và ký tên vào IRS biểu mẫu 4506-T
 Bản sao tờ khai thuế liên bang gần đây nhất của bạn, bao gồm W-2 và tất cả các lịch trình. (Nếu
tự kinh doanh, bạn sẽ cần cung cấp thông tin thuế của hai năm gần nhất.)
 Bản sao của hai cuống phiếu lương gần đây nhất cho tất cả những người làm công ăn lương
sống trong hộ gia đình
 Bằng chứng về thu nhập khác, bao gồm An sinh xã hội, khuyết tật, lương hưu, và bất kỳ hình
thức thu nhập nào khác cho tất cả các thành viên trong gia đình
 Bản sao của hai bản kê khai ngân hàng gần đây nhất từ tất cả các tài khoản, bao gồm bất kỳ tài
liệu hỗ trợ nào về nguồn gốc của mỗi khoản tiền gửi không thuộc thu nhập ở trên
 Hai báo cáo đầu tư gần đây nhất từ tất cả các tài khoản không được đề cập ở trên, chẳng hạn
như HSA, FSA, cổ phiếu, trái phiếu và CD, không bao gồm tài khoản hưu trí
 Bằng chứng (một lá thư) cho thấy đơn xin Medicaid hoặc không hội đủ điều kiện. Sự hợp tác đầy
đủ với nhân viên hoặc nhà thầu của chúng tôi sẽ là bằng chứng chấp nhận được
 Tất cả các ứng dụng không có bản kê khai của ngân hàng phải cung cấp biên lai của một tháng
hoặc dịch vụ rút tiền mặt hoặc hóa đơn điện lực được thanh toán bằng tiền mặt
 Bằng chứng về số người trong gia đình nếu không được liệt kê trong tài liệu thuế
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần hỗ trợ, hãy liên hệ với văn phòng tư vấn tài chính Baptist Health
của bạn từ 8:30 sáng đến 4:30 chiều. Từ thứ Hai đến thứ sáu. Đóng cửa vào cuối tuần.
o Madisonville: 270.326.4549 or 270.825.5282 , hoặc ghé thăm tại số 900 Hospital Drive, , gần Lối
vào Chính, nơi Phục vụ Khách hàng

