Montantes Geralmente Faturados
Caso receba assistência ao abrigo da Política de
Assistência Financeira da CoxHealth (PAF), o hospital
e clínicas* não poderão cobrar-lhe mais do que os
montantes geralmente faturados (MGF) às pessoas
que possuem seguro que cobre os mesmo serviços.
Um paciente elegível para Assistência Financeira é
considerado a ser “cobrado” apenas relativamente
ao montante que ele(a) é pessoalmente responsável
pelo pagamento, após todos os descontos (incluindo
os descontos disponíveis ao abrigo da PAF) e
pagamentos e seguros tenham sido aplicados.
A CoxHealth determina os MGF multiplicando as
taxas brutas do hospital relativas a esse cuidado por
uma ou mais percentagens das taxas brutas,
denominadas “percentagem MGF.” A percentagem
MGF é calculada anualmente dividindo o montante
total de todas dívidas hospitalares (excluindo
pessoas sem seguro e Medicaid) que foram
autorizadas pelas seguradoras médicas durante o
período de 12 meses anterior pelo somatório das
taxas brutas associadas dessas dívidas. Para este
propósito, o montante total autorizado por uma
seguradora médica inclui quer o montante a ser
reembolsado pela seguradora, quer o montante
(caso exista) da pessoa que é pessoalmente

Fornecedor

responsável pelo pagamento sob a forma de copagamentos, co-seguro ou franquias. O cálculo do
MGF é efetuado anualmente para cada hospital e
clínicas.
Uma vez que a elegibilidade para Assistência
Financeira tenha sido aprovada, o hospital aplicará o
desconto de Assistência Financeira aplicável descrito
no Rendimento de Assistência Financeira e Tabela de
Descontos. Qualquer saldo em dívida por si será
analisado para garantir que é inferior à percentagem
MGF. Caso o saldo em dívida seja superior ao
montante MGF autorizado, será aplicado um
desconto adicional ao saldo, com o intuito de o
reduzir para a percentagem MGF.
Poderá encontrar abaixo a percentagem MGF para
as clínicas e para cada hospital CoxHealth. Caso
tenha alguma questão relativamente ao cálculo da
MGF, por favor contacte:

Condado de Barton: 417-681-5100
Branson: 417-348-8930
Monett: 417-354-1118
Springfield: 417-269-0523
Clínicas: 417-269-4353 ou 417-875-3187

Percentagem dos Montantes Geralmente Faturados
(MGF)

Hospital do Condado de Barton

34.00%

Hospital de Branson

24.67%

Hospital de Monett

34.08%

Hospitais de Springfield

28.34%

Clínicas*

53.00%

*Ver Anexo 1 para obter uma lista das Clínicas
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ANEXO 1 CLÍNICAS

Clínica Ferrell-Duncan
Serviços Regionais CoxHealth
Clínicas CoxHealth de Branson
Clínicas CoxHealth de Monett
Clínica Golden City
Clínica Medical One
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