
 

 

Wniosek o pomoc finansową 

Nazwisko pacjenta: _________________________________________________________________   

Nr aktu:  

MOŻESZ MIEĆ MOŻLIWOŚĆ OTRZYMANIA BEZPŁATNEJ LUB ULGOWEJ OPIEKI MEDYCZNEJ: Wypełnienie tego wniosku pomoże Humboldt Park 

Health (HPH) ustalić, czy możesz otrzymać bezpłatne lub ulgowe usługi lub inne programy publiczne, które mogą pomóc w opłacie za 
opiekę zdrowotną. 

JEŚLI NIE MASZ UBEZPIECZENIA, NUMER UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO NIE JEST WYMAGANY, ABY ZAKWALIFIKOWAĆ SIĘ DO BEZPŁATNEJ LUB 

ULGOWEJ OPIEKI. Jednak w przypadku niektórych programów publicznych, w tym Medicaid, wymagany jest numer ubezpieczenia społecznego, co 
pomoże szpitalowi ustalić, czy kwalifikujesz się do jakichkolwiek programów publicznych. Prosimy o wypełnienie niniejszego formularza i przesłanie 
go osobiście, pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem, aby złożyć wniosek o bezpłatną lub ulgową opiekę medyczną w ciągu 240 dni od daty 
wypisania lub otrzymania opieki ambulatoryjnej. Pacjent oświadcza, że w dobrej wierze dołożył wszelkich starań, aby dostarczyć wszystkich 
informacji wymaganych we wniosku, aby pomóc HPH w ustaleniu, czy pacjent kwalifikuje się do uzyskania pomocy finansowej. 

JEŚLI NIE JESTEŚ UBEZPIECZONY I SPEŁNIASZ KONKRETNE DOMNIEMANE KRYTERIA DLA KWALIFIKACJI, NIE MUSISZ WYPEŁNIAĆ TEGO WNIOSKU. 

Bezdomność 

Zmarły bez majątku 

Niepełnosprawność umysłowa bez nikogo, kto mógłby działać w imieniu pacjenta 

Kwalifikacja do Medicaid, ale brak daty obsługi 

WNIOSKODAWCA 
Imię i nazwisko wnioskodawcy Ubezpieczenie 

społeczne nr 
Data 

urodzenia 

Adres zamieszkania Miasto Stan Kod 
poczto

wy Numer telefonu domowego Numer telefonu 
komórkowego 

Adres e-mail 

Preferowana metoda kontaktu 
□ Poczta US □ E-mail □ Telefon domowy □ Telefon komórkowy

 □ Jestem bezdomny 

Roczny dochód 
gospodarstwa domowego 

Stan cywilny wnioskodawcy 
□ W związku małżeńskim □ Kawaler/panna □ W separacji □ 

Rozwiedziony/a □ Wdowiec/wdowa 
Liczba osób w Twoim gospodarstwie domowym  

(zgodnie z zeznaniem podatkowym) 

Status zatrudnienia □ Zatrudniony/a □ Samozatrudniony/a □ Na emeryturze □ Niepełnosprawny/a □ Bezrobotny/a — 

ostatnia data zatrudnienia:   Nazwa pracodawcy Numer 
telefonu 

Adres pracodawcy Miasto Stan Kod 
poczto

wy Nazwa planu ubezpieczenia zdrowotnego, oferowanego przez pracodawcę (w tym COBRA) 
□ Ubezpieczenie zdrowotne nie zostało zapewnione 

 

MAŁŻONEK/PARTNER/RODZIC/PORĘCZYCIEL (w odpowiednich przypadkach) 
Pokrewieństwo □ Mąż/żona □ Partner/ka □ Rodzic □ Poręczyciel □ Inne: 

  Nazwa Ubezpieczenie 
społeczne nr 

Data 
urodzenia 

Status zatrudnienia □ Zatrudniony/a □ Samozatrudniony/a □ Na emeryturze □ Niepełnosprawny/a □ Bezrobotny/a — Ostatnia data zatrudnieni
a:   Nazwa pracodawcy Numer 

telefonu 
Adres pracodawcy Miasto Stan Kod 

pocztow
y Nazwa planu ubezpieczenia zdrowotnego, oferowanego przez pracodawcę (w tym COBRA) 

□ Ubezpieczenie zdrowotne nie zostało zapewnione 
 

UBEZPIECZENIE     
1. Czy jesteś objęty/a lub kwalifikujesz się do jakiejkolwiek polisy ubezpieczenia zdrowotnego, w tym ubezpieczenia 

zagranicznego, Health Insurance Marketplace, 

świadczeń kombatanckich, Medicaid i Medicare? 

a. Jeśli Tak, prosimy o podanie następujących informacji: 

□ Tak □ Nie 

Posiadacz 
polisy 

Ubezpie
czyciel 

Numer polisy     

Posiadacz 
polisy 

Ubezpie
czyciel 

Numer polisy     
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Nazwisko pacjenta: 

nr Aktu: 

ANKIETA 
1. Czy byłeś rezydentem w Illinois, kiedy otrzymałeś opiekę? □ Tak □ Nie 

2. Czy jesteś obcokrajowcem mieszkającym w Illinois na podstawie amerykańskiej wizy? □ Tak □ Nie  
a. Jeśli tak, jaki to typ wizy? 

  3. Czy szukasz pomocy finansowej na opłatę opieki otrzymanej w naszej izbie przyjęć? □ Tak □ Nie 

0. Jeśli jesteś rozwiedziony/a lub w sepracji, czy twój były małżonek/partner jest finansowo odpowiedzialny za usługi medyczne              
□ Nie dotyczy □ Tak □ Nie  
 na podstawie umowy rozwodowej lub separacyjnej? 4. Czy leczenie jest związane z którymkolwiek z poniższych? 

□ Wypadek □ Przestępstwo □ Wypadek w pracy □ Inne: 

  5. Czy zatrudniłeś/aś adwokata lub czy dochodzisz roszczeń w związku ze swoją kontuzją lub chorobą? □ Tak □ Nie 

Czy już złożyłeś/aś wniosek o Medicaid? (Możemy wymagać, abyś to zrobił/a) □ Tak - Oczekiwanie na zatwierdzenie □ 

Tak- nie kwalifikuję się  □ Nie 

 a. Jeśli nie, zaznacz wszystkie poniższe informacje, które mają zastosowanie do ciebie: 

 □ Masz 19 lat lub mniej □  Masz 65 lat lub więcej □ Jesteś osobą niewidzącą 
 □ Zażywasz leki do □ Jesteś niepełnosprawny/a zgodnie z □  Masz dzieci w wieku poniżej 

kontrola cukrzycy, wysokie ciśnienie krwi Administracja Zabezpieczenia Społecznego 19, mieszkająca z 
tobą 
ciśnienie lub drgawki 

 

AKTYWA 

1. Nieruchomości. Proszę podać informacje dotyczące wszelkich nieruchomości (budynków i/lub gruntów) , które posiadasz, poza 
głównym miejscem zamieszkania.  

a. Jaka jest wartość wszystkich budynków i gruntów minus kwota zadłużenia tych nieruchomości? ________________________ $
  □ Nie dotyczy 

i. Czy nieruchomość jest wykorzystywana do generowania dochodu? □  Tak □  Nie 

b. Jaka jest wartość gruntu (bez budynków) minus kwota zadłużenia nieruchomości? ____________________________________ $
  □ Nie dotyczy 

i. Czy nieruchomość jest wykorzystywana do generowania dochodu? □  Tak □  Nie 
2. Rachunki bankowe/inwestycje.  Proszę wymienić całkowite bieżące saldo dla każdego z poniższych. 

a. Stan konta/oszczędności/rachunki Credit Union: ________________________________________________________________ $
  □ Nie dotyczy 

b. Pozostałe inwestycje (obligacje, akcje itp., z wyłączeniem rachunków IRA lub rachunków emerytalnych): __________________ $
  □ Nie dotyczy 

Oświadczam, że informacje zawarte w tej aplikacji są prawdziwe i poprawne, zgodnie z moją najlepszą wiedzą. Zgłoszę się o pomoc stanową, 

federalną lub lokalną, do której mogę się kwalifikować, by opłacić ten rachunek za szpital. Rozumiem, że podane informacje mogą być 

zweryfikowane przez HPH i upoważniam HPH do kontaktu z osobami trzecimi w celu sprawdzenia dokładności informacji, podanych w niniejszej 

aplikacji. Rozumiem, że jeśli świadomie 

podam nieprawdziwe informacje w niniejszym wniosku, lub jeśli wniosek w inny sposób zawiera istotny błąd lub zaniechanie, nie będę 

uprawniony/a do pomocy finansowej, a wszelka pomoc finansowa przyznana mi może zostać anulowana i będę zobowiązany/a do 

opłacenia rachunku. 

Podpis wnioskodawcy Podpis małżonka/partnera/rodzica/poręczyciela (w odpowiednich 
przypadkach) 

Data Data 

Prosimy wysłać kompletny wniosek i dokumenty uzupełniające na adres:  

Humboldt Park Health 

Do: Rejestracja/Doradca Finansowy (ZB) 

1044 N. Francisco Ave. 

Chicago, IL 60622 

Telefon (773) 292-8369 | Faks (773) 278-8826 
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Wniosek o pomoc finansową 

Nazwisko pacjenta: _________________   

Nr aktu: 

Wymagana pomoc finansowa: dokumenty uzupełniające 

Prosimy o dostarczenie wymaganych poniżej dokumentów. Twój wniosek zostanie opóźniony lub odrzucony w przypadku, gdy 

którykolwiek z wymaganych dokumentów nie zostanie dołączony. Jeśli nie możesz dostarczyć dokumentu, prosimy o 

dostarczenie listu wyjaśniającego. 

Wymagane: 

 Dokumenty podatkowe: dostarcz swoje najnowsze federalne zeznanie podatkowe i W-2 lub IRS Form 4506-T; Wniosek 

o Transkrypcję Zwrotu Podatku. 

 Ważny dokument tożsamości ze zdjęciem wydany przez rząd:  

o Prawo jazdy, paszport itp. 

 Dowód zamieszkania w Illinois: należy dostarczyć co najmniej jeden z następujących dokumentów.  

o Ważny dokument tożsamości ze zdjęciem lub prawo jazdy 

o Aktualny rachunek za media z adresem Illinois 

o Karta Rejestracji Wyborcy IL 

o Aktualny list adresowany do osoby aplikującej od instytucji rządowych lub innej wiarygodnej instytucji 

o List od schroniska dla bezdomnych 

 Zaświadczenia o dochodach: należy podać wszystkie odpowiednie dokumenty wymienione poniżej. 

o Kopie dwóch ostatnich zasiłków dla bezrobotnych 

o Kopie dwóch ostatnich czeków od pracodawcy 

o Kopie dwóch ostatnich czeków od pomocy społecznej 

 Dowód majątku: dostarczenie najnowszego zestawienia dla wszystkich kont kontrolnych, oszczędnościowych i kont credit 
union 

 Wypełniony i podpisany wniosek 

Dodatkowe/inne: 

 Dowód dochodów niepłacowych: proszę podać następujące odpowiednie dokumentytylko jeśli nie złożono zeznania 

podatkowego za poprzedni rok kalendarzowy lub jeśli którykolwiek z poniższych źródeł dochodu będzie się różnić 

między tym rokiem kalendarzowym a poprzednim rokiem kalendarzowym  

o Zestawienie dochodów z alimentów 

o Sprawozdanie z dochodów z działalności gospodarczej 

o Zaświadczenie o emeryturze lub dochodzie emerytalnym 

 Jeśli w związku małżeńskim lub w związku cywilnym: należy podać następujące dokumenty, dotyczące małżonka/partnera 

o Dowód dochodu i dochodów pozapłacowych (jak opisano powyżej) 

o Federalne zeznanie podatkowe i W-2 lub IRS Form 4506-T; Wniosek o Transkrypcję Zwrotu Podatku. 

o Najnowsze zestawienie dla wszystkich rachunków bieżących, oszczędnościowych i kont credit union 

 Dodatkowe/inne: (jeśli dotyczy):  

o Karta ubezpieczenia zdrowotnego (proszę skopiować przód i tył) 

o Akceptacja w Medicaid/list odmowy 

o List wsparcia (tzn. jeśli koszty twojego utrzymania są opłacane przez inną osobę) 


