សិទធិ របស់អ្នក្ និង
ិ យបត្ តវជជសាស្តសាដែល្
ការការពារត្បឆំងនឹង វក្ក
មិនបានរំពឹងទុក្
នៅនេលថដលអ្ន ក ួ លានការថែទាំេនប្រ្រុះបនាាន់
ឬ ួ លានការេាាលនោយអ្ន កផ្ត ល់នេវានប្រៅបណា
ត ញនៅមនា ីរនេ យកនុងបណា
ត ញ ឬមជឈមណ្ឌលេុះកាត់េនប្រ្រុះបនាាន់
ិកក យបប្រ
អ្ន កប្រតូេានការពារេីការនចញេ ិកក យបប្រតថដលមិនានរំេឹង ុក ឬការនចញេ
តន
េមតុ
អ្ន កផ្ត ល់នេវាទ
ង
ាំ ននុះមិ
អាចនធវល
ីេយ។
មតុលយេ ិកក យបប្រតដល់អ្នកានន

ត ើអ្វីជា “ការតេញវ ិក្ក យបត្ សម ល្
ុ យ” (ជួនកាល្ តេតៅថា
“ការតេញវ ិក្ក យបត្ ដែល្មិនបានរំពង
ឹ ទុក្”)?

នៅនេលអ្ន កនៅជួ បនេជជ បណ្ឌិត ឬអ្ន កផ្ត ល់នេវាថែទេ
ាំ ុខភាេនផ្េងន ៀត
អ្ន កអាចជាំពាក់ការចាំណាយថ្ែៃ អ្នកជាំងឺនចញនោយខល ួនឯងមួ យចាំនួន
ដូ ចជាតថ្មៃ រ ួមចាំ ថណ្ក េហធានារ៉ាប់រ ង និង/ឬ ឹកប្រាក់នែរថដលប្រតូេ បង់។
អ្ន កអាចមានការចាំណាយនផ្េងន ៀត ឬប្រតូេ បង់ េ ិកក យបប្រតទង
ាំ មូ ល
ប្របេិននបើអ្នកន ើញអ្ន កផ្ត ល់នេវា
ឬនៅនមើលមណ្ឌលថែទេ
ាំ ុខភាេថដលមិនមាននៅកនុងបណា
ត ញគនប្រមាងេុខ
ភាេរបេ់អ្នក។
"នប្រៅបណា
ត ញ" េិេណ្៌នាអ្ាំេីអ្នកផ្ត ល់នេវា និងមណ្ឌលេុខភាេនានា
ថដលមិនទន់ានចុុះកិចចេនាជាមួ យថផ្នការេុខភាេរបេ់អ្នក។
អ្ន កផ្ត ល់នេវានប្រៅបណា
ត ញអាចនឹងប្រតេូ ានអ្នុញ្ញាតឱ្យនចញេ ិកក យបប្រតដល់អ្នក
េប្រមាប់ភាេខុេគ្ននរវាងអ្វ ីថដលគនប្រមាងរបេ់អ្នកានយល់ប្រេមកនុងការ ូ ទត់
និងចាំនួននេញនលញថដលប្រតេូ គិតេប្រមាប់ថ្ែៃនេវា។ ននុះប្រតេូ ាននគនៅថា
"ការនចញេ ិកក យបប្រតេមតុលយ។”
ចាំនួន ឹកប្រាក់ននុះ ាំនងជានប្រចើនជាងការចាំណាយកនុងបណា
ត ញេប្រមាប់នេវាកមម
ដូ ចគ្នន
នហើយប្របថហលជាមិនរប់បញ្ចល
ូ នៅកនុងថដនកាំណ្ត់ថ្ែៃ អ្នកជាំងឺនចញនោយខល ួនឯង
ប្របចាំឆ្នាំរបេ់អ្នកន ។
"ការនចញេ ិកក យបប្រតថដលមិនានរំេឹង ុក"
គឺជា េ ិកក យបប្រតេមតុលយថដលមិនានរំេឹង ុក។
វាអាចនកើតន ើងនៅនេលថដលអ្ន កមិនអាចប្រគប់ប្រគងថានតើអ្នកណាថដល
ពាក់េ័នធនឹងការថែទាំរបេ់អ្នក ដូ ចជា នៅនេលថដលអ្ន កមានអាេនន
ឬនៅនេលថដលអ្ន កកាំណ្ត់នេលនៅជួ បនៅមជឈមណ្ឌលកនុងបណា
ត ញ
បុថនែប្រតេូ ានេាាលនោយអ្ន កផ្ត ល់នេវានប្រៅបណា
ត ញថដលមិនានរំេឹង
ុក។
ិ យបត្ សម ល្
អ្ន ក្ត្ វូ បានការពារពីការតេញវក្ក
ុ យសត្ាប់៖
តសវាសតត្្រោះបន្ទាន់
ប្របេិននបើអ្នកមានស្ថានភាេជាំងឺថដលប្រតូេេនប្រ្រុះបនាាន់
និង ួ លាននេវាេនប្រ្រុះបនាាន់េីអ្នកផ្ត ល់នេវា ឬកថនៃ ងនៅនប្រៅបណា
ត ញ
អ្ន កផ្ត ល់នេវា
ឬកថនៃ ងភាគនប្រចើនអាចនឹងនចញេ ិកក យបប្រតដល់អ្នកជាចាំនួន ឹកប្រាក់ថចករំ
ថលកចាំណាយកនុងបណា
ត ញរបេ់គនប្រមាងរបេ់អ្នក (ដូ ចជាតថ្មៃ រ ួមចាំថណ្ក
និងេហធានារ៉ាប់រង)។
អ្ន កមិនអាចប្រតូេាននចញេ ិកក យបប្រតេមតុលយេប្រមាប់នេវាេនប្រ្រុះបនាាន់ទ ាំង
ននុះន ។ ននុះរប់បញ្ចល
ូ ទ ាំងនេវាកមម ថដលអ្ន កអាច ួ លាន
បនាាប់េីអ្នកមានស្ថានភាេជាំងឺនឹងនេ ិញ
លុុះប្រាថតអ្ន កផ្ត ល់ការយល់ប្រេមជាលាយលកខ ណ្៍អ្កេរ
និងនាុះបង់ការការពាររបេ់អ្នកមិនឱ្យមានតុលយភាេគិតថ្ែៃេប្រមាប់នេវាកមម
នប្រកាយនេា រភាេទង
ាំ ននុះ។
តសវាមួ យេំនួនតៅមនា ីរតពទយក្នុងបណ្ត
ា ញ
ឬមជឈមណ្ឌល្វោះកា ់សតត្្រោះបន្ទាន់
នៅនេលថដលអ្ន ក ួ លាននេវាេីមនា ីរនេ យកនុងបណា
ត ញ
ឬមជឈមណ្ឌលេុះកាត់េនប្រ្រុះបនាាន់
អ្ន កផ្ត ល់នេវាមួ យចាំនួនអាចមាននប្រៅបណា
ត ញ។ នៅកនុងករណ្ីទង
ាំ ននុះ
ភាគនប្រចើនថដលអ្ន កផ្ត ល់នេវាទង
ាំ ននាុះអាចនចញេ ិកក យបប្រតដល់អ្នក
គឺជាចាំនួន ឹកប្រាក់ថចករំ ថលកចាំណាយកនុងបណា
ត ញរបេ់គនប្រមាងរបេ់អ្នក
។ ននុះអ្នុេតត ចាំនពាុះថានេ
ាំ នប្រ្រុះបនាាន់ ការនប្របើថានេ
ាំ នៃ ប់ នរគេ ិ ា វេ ិ ស យេកមម
មនា ីរេិនស្ថធន៍ ការថែទេ
ាំ ាាលទរកន ើបនឹងនកើត
ជាំនួយការប្រគូនេ យេុះកាត់ មនា ីរនេ យ
ឬនេវាប្រគូនេ យថែទអ្
ាំ ន កជាំងឺថដលឈឺធងន់។

នហើយប្របថហលជាមិនេុាំឱ្យអ្ន កនាុះបង់ការការពាររបេ់អ្នក
នដើមបីកុាំឱ្យមានការនចញេ ិកក យបប្រតេមតុលយ។
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ប្របេិននបើអ្នក ួ លាននេវាកមម នផ្េងន ៀតនៅកថនៃ ងទ ាំងននុះកនុង
បណា
ត ញ
អ្ន កផ្ត ល់នេវានប្រៅបណា
ត ញមិនអាចមានេមតុលយេ ិកក យបប្រតអ្ន កាន
ន
លុុះប្រាថតអ្ន កផ្ត លកា
់ រយល់ប្រេមជាលាយលកខ ណ្៍អ្កេរ
និងនាុះបង់ការការពាររបេ់អ្នក។
អ្ន ក្មិន ត្មូវឱ្យតបាោះបង់ការការពាររបស់អ្នក្ពីការតេញវ ិក្ក យបត្ ស
ម ុល្យតទ។
អ្ន ក្ក្៏មន
ិ ត្ វូ បាន ត្មូវឱ្យទទួ ល្បានការដែទំតត្ៅបណ្ត
ា ញតន្ទោះដែរ។
អ្ន ក្អាេតត្ជើសតរ ីសអ្ន ក្ផ្ាល្់តសវា
ឬក្ដនែ ងតៅក្នុងបណ្ត
ា ញននេតត្ាងរបស់អ្នក្។
តៅតពល្ការតេញវ ិក្ក យបត្ សម ុល្យមិនត្ វូ បានអ្នុញ្ញា
អ្ន ក្ក្៏ានការការពារែូ េខាងតត្កាម៖

• អ្ន កគឺជាបុគរលថដល

ួ លខុេប្រតូេថតនលើការបង់ចាំថណ្កថ្នការចាំណាយរប
េ់អ្នក
(តថ្មៃ រ ួមចាំថណ្ក
េហធានារ៉ាប់រង
និងតថ្មៃ នែរថដលប្រតូេបង់ប្របចាំឆ្នាំវ នឹងបង់វ ប្របេិននបើអ្នកផ្ត ល់នេវាវ
ឬកថនៃ ងគឺនៅកនុងបណា
ត ញ)។វ
គនប្រមាងេុខភាេរបេ់អ្នកនឹងបង់ថ្ែៃដល់អ្នកផ្ត ល់នេវាវ
និងមណ្ឌលេុខភាេនោយផ្ទាល់។

• ថផ្នការេុខភាេរបេ់អ្នក ជា ូ នៅប្រតេូ ៖
• ធានារ៉ា ប់រងនលើនេវាេនប្រ្រុះបនាាន់នោយមិនតប្រមេូ ឱ្យអ្ន ក

ួ លានកា

រយល់ប្រេមេប្រមាប់នេវាកមម ជាមុន (ការអ្នុញ្ញាតជាមុន)។

• ធានារ៉ា ប់រងនលើនេវាេនប្រ្រុះបនាាន់នោយអ្ន កផ្ត ល់នេវានប្រៅបណាតញ។
• ថផ្ែ កអ្វ ីថដលអ្ន កជាំពាក់អ្នកផ្ត ល់នេវា ឬមណ្ឌលេុខភាេ
(ថ្ែៃចាំណាយរ ួមគ្នន) នៅនលើអ្វីថដលអ្ន កផ្ត ល់នេវាកនុងបណា
ត ញ
ឬមណ្ឌលេុខភាេ
និងប្ាញចាំនួនននាុះនៅកនុងការេនយល់អ្ាំេីអ្តថប្របនោជន៍របេ់អ្ន
ក។

• រប់ចាំនួនណាមួ យថដលអ្ន កានបង់េប្រមាប់នេវាេនប្រ្រុះបនាាន់
ឬនេវានប្រៅបណា
ត ញ រហូ តឈានដល់តថ្មៃ នែរប្រតេូ បង់ប្របចាំឆ្នាំយ
និងថ្ែៃ អ្នកជាំងឺនចញនោយខល ួនឯងរបេ់អ្នក។
ត្បសិនតបើអ្នក្តជឿថា អ្ន ក្ត្ វូ បានតេញវ ិក្ក យបត្ ខុស
អ្ន ក្អាេទក្់ទង៖
ការ ិយាល្័យធាន្ទរ៉ាប់រងរែឋ Maine
207-624-8475, ឬ 800-300-5000 ( ូ រេ័េាឥតគិតថ្ែៃ )
ការ ិយាល្ព័ ា
៌ នធាន្ទរ៉ាប់រង NH
603-271-2261 ឬ (800) 852-3416 ( ូ រេ័េាឥតគិតថ្ែៃ )
អ្ុីថមល៖ consumerservices@ins.nh.gov
េប្រមាប់េ័ត៌មានបថនា មអ្ាំេីេិ ធ ិរបេ់អ្នកនប្រកាមចាប់េហេ័នធ េូ មចូ លនៅកាន់៖
www.cms.gov/nosurprises/consumers
េប្រមាប់េ័ត៌មានបថនា មអ្ាំេីេិ ធ ិរបេ់អ្នកនប្រកាមចាប់េហេ័នធ
េូ មចូ លនៅកាន់៖ www.maine.gov/pfr/insurance/
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