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 Pomoc finansowa — podsumowanie 
 

 
Ogólne zasady udzielania pomocy finansowej 
W ramach naszych Zasad pomocy finansowej udzielamy 
pomocy finansowej w związku ze świadczeniem usług 
w nagłych wypadkach oraz usług medycznie niezbędnych. 
 
Wszyscy wnioskodawcy zostaną sprawdzeni pod kątem 
uprawnień do i korzystania z Medicaid. Aby uzyskać 
dodatkową pomoc finansową w ramach niniejszych Zasad, 
muszą oni współpracować z Medicaid. 
Jeżeli pomoc finansowa przysługuje, zastosowane zostaną 
odpowiednie zniżki w opłatach na podstawie dochodów 
i wielkości rodziny. 
 
 
Składanie wniosku o pomoc 

1. Należy uzyskać nasz formularz wniosku 
o pomoc finansową. 

2. Wypełnić wniosek i złożyć w dziale usług finansowych 
dla pacjentów McLaren wraz z dokumentami 
wskazanymi na pierwszej stronie wniosku w ciągu 
10 dni od jego otrzymania. 

3. Wypełnione wnioski będą rozpatrywane w ciągu 
3-4 tygodni od otrzymania. 

4. Po rozpatrzeniu wniosku wysłane zostanie pismo 
z decyzją. 

 
 
Nie będą pobierane opłaty wyższe niż „zwykłe opłaty” 
Po przyznaniu pomocy finansowej od pacjentów nie będą 
pobierane opłaty za świadczenie usług w nagłych wypadkach 
i usług medycznie niezbędnych wyższe, niż zwykle pobierane od 
pacjentów ubezpieczonych. 
 
Jak uzyskać nasze Zasady pomocy finansowej i formularz 
wniosku o pomoc finansową 
Można uzyskać nasze Zasady i formularz wniosku o pomoc 
finansową z następujących źródeł: 
 

i. W portalu McLaren Health Care:  
http://www.mclaren.org/Main/Financial.aspx 

ii. W punkcie rejestracji, w naszym oddziale pogotowia 
lub w naszych biurach doradców finansowych bądź 
w kasach.  

iii. Po skontaktowaniu się przed Państwa z doradcą 
finansowym lub z przedstawicielem obsługi klientów 
wyślemy egzemplarz Zasad i formularz wniosku 
o pomoc finansową. Prosimy zadzwonić pod bezpłatny 
numer 586-710-8300 lub 1-844-321-1557. 

 
Jak uzyskać dodatkowe informacje i porady na temat 
pomocy finansowej 
Aby uzyskać informacje na temat pomocy finansowej oraz 
formularz wniosku o pomoc, prosimy zwrócić się do doradców 
finansowych w szpitalu McLaren lub zadzwonić pod nr 
586-710-8300 lub 1-844-321-1557. 
 
 

 
Zasady pomocy finansowej są dostępne są dostępne w następujących językach: angielskim, hiszpańskim, włoskim, 
serbsko-chorwackim, polskim, greckim, rosyjskim, perskim, urdu, chińskim, wietnamskim, tagalog, węgierskim, 
koreańskim i arabskim.  
 
 


