
 

Số Tiền Thường Được Lập Hóa Đơn 

Nếu quý vị nhận được hỗ trợ theo Chính Sách Hỗ Trợ 

Tài Chính của CoxHealth (FAP), bệnh viện và các 

phòng khám* có thể không tính phí của quý vị cao 

hơn số tiền thường được lập hóa đơn (AGB) cho các 

cá nhân có bảo hiểm bao trả các dịch vụ tương tự. 

Bệnh nhân hội đủ điều kiện nhận Hỗ Trợ Tài Chính 

được cân nhắc chỉ bị "tính phí" số tiền mà người đó 

phải tự chịu trách nhiệm thanh toán, sau khi đã áp 

dụng tất cả các khoản giảm giá (bao gồm giảm giá 

theo FAP) và các khoản thanh toán bảo hiểm.   

 

CoxHeath xác định AGB bằng cách nhân tổng chi phí 

của bệnh viện cho dịch vụ chăm sóc đó với một hoặc 

nhiều tỷ lệ phần trăm của tổng chi phí, được gọi là 

"phần trăm AGB". Phần trăm AGB được tính hàng 

năm bằng cách chia tổng số tiền của tất cả các yêu 

cầu thanh toán của bệnh viện (ngoại trừ các yêu cầu 

không được bảo hiểm và Medicaid) đã được các công 

ty bảo hiểm cho phép trong giai đoạn 12 tháng trước, 

cho tổng chi phí liên quan đến yêu cầu thanh toán đó. 

Đối với các mục đích đó, toàn bộ số tiền được công 

ty bảo hiểm cho phép bao gồm cả số tiền được công 

ty bảo hiểm hoàn trả và (nếu có) số tiền cá nhân chịu 

trách nhiệm thanh toán theo hình thức đồng thanh 

toán, đồng bảo hiểm hoặc tiền khấu trừ. Việc tính 

toán AGB được thực hiện hàng năm cho mỗi bệnh 

viện và các phòng khám.   

 

Sau khi điều kiện hội đủ nhận Hỗ Trợ Tài Chính 

được phê duyệt, bệnh viện sẽ áp dụng giảm giá Hỗ 

Trợ Tài Chính hiện hành được mô tả trong Thu Nhập 

và Lịch Trình Giảm Giá Hỗ Trợ Tài Chính. Số tiền 

còn lại quý vị cần thanh toán sẽ được xem xét để đảm 

bảo số tiền đó thấp hơn phần trăm AGB. Nếu số tiền 

cần thanh toán còn lại cao hơn số tiền có thể cho 

phép của AGB, một khoản giảm giá bổ sung sẽ được 

áp dụng với số tiền cần thanh toán để giảm nó xuống 

mức phần trăm AGB. 

 

Dưới đây là phần trăm AGB cho các phòng khám và 

bệnh viện của CoxHealth.  Nếu quý vị có câu hỏi về 

cách tính toán AGB, vui lòng gọi:   

Quận Barton: 417-681-5100 

Branson: 417-348-8930 

Monett:  417-354-1118  

Springfield: 417-269-0523  

Các phòng khám: 417-269-4353 hoặc  

417-875-3187 

 

 

 
 

Nhà cung cấp 

 

 

Phần Trăm Số Tiền Thường Được Xuất Hóa Đơn 

(AGB) 

 

Bệnh Viện Quận Barton 

 

34% 

 

Bệnh Viện Branson 

 

24.67% 

 

Bệnh Viện Monett 

 

34.08% 

 

Bệnh Viện Springfield 

 

28.34% 

 

Các phòng khám*  

 

53% 

 
 

*Xem Tài liệu đính kèm 3 để có danh sách Các Phòng Khám 

 

Có hiệu lực tháng 11 năm 2018 


