
Centro Médico da Universidade de Princeton (UMCP) 
Política de Assistência Financeira – Resumo em Linguagem Clara (“RLC”) 

 
A Política de Assistência Financeira (PAF) do Centro Médico da Universidade de Princeton (UMCP) 
existe para prestar serviços de cuidados de saúde urgentes ou outros serviços medicamente necessários 
aos pacientes elegíveis, com descontos parciais ou totais fornecidos pelo UMCP. Os pacientes que 
procurem obter assistência financeira devem se candidatar para o programa que aqui se descreve 
resumidamente. 
 
Serviços elegíveis – Serviços de cuidados de saúde urgentes ou outros serviços medicamente 
necessários fornecidos e faturados pelo UMCP. A PAF aplica-se somente a serviços faturados pelo 
UMCP. Sob a PAF, outros serviços que sejam faturados separadamente por outros prestadores de 
serviços podem não ser cobertos.  
 
Pacientes elegíveis – Pacientes recebendo serviços elegíveis que submetam um pedido completo de 
assistência financeira (Pedido) (incluindo documentação/informações relacionadas) e que foram 
determinados ser elegíveis para receber assistência financeira pelo UMCP. 
 
Como fazer o pedido – A PAF pode ser obtida e o formulário de pedido obtido/preenchido/submetido 
conforme indicado a seguir: 
 

 Nos Serviços de Acesso para o Paciente (Patient Access Services) no UMCP que se encontram 
próximo ao Atrium nos Centros de Cuidados. 

 Pedir que documentos lhe sejam enviados ou pode dirigir-se ao aconselhador financeiro no 
UMCP, marcando hora, ligando para o número 609-853-7852. 

 Pedir documentos pelo correio, ir em pessoa ou marcar hora. Pode ir ver o aconselhador 
financeiro do UMCP em One Plainsboro Road, visitar em pessoa, ir aos Serviços de Acesso para 
o Paciente no Centro de Cuidados Atrium, no primeiro andar.  

 Fazer download dos documentos do website do UMCP:  https://www.princetonhcs.org. 

 Enviar o formulário de pedido preenchido (com todos os documentos/informações especificadas 
na Lista de Requisitos do UMCP) para: University Medical Center of Princeton Patient Access 
Services, Financial Counselor, One Plainsboro Road, Office # T1144, Plainsboro, New Jersey 
08536; ou entregar em pessoa ao conselheiro financeiro. 

 
Determinação de Elegibilidade para Assistência Financeira – Geralmente todas as pessoas sem seguro 
são elegíveis para assistência financeira. Além disso, pessoas sem seguro suficiente podem ser 
elegíveis usando uma escala variável quando a renda bruta da família é igual ou inferior a 300% das 
diretrizes federais de níveis de pobreza (Federal Government’s Federal Poverty Guidelines – FPG). 
Eligibilidade para assistência financeira significa que pessoas elegíveis terão seus cuidados cobertos em 
parte ou totalmente e não lhes será cobrado mais do que as quantias geralmente cobradas (Amounts 
Generally Billed – AGB) a pessoas com seguro (AGB, conforme definido na Seção IRC 501(r) do Internal 
Revenue Service). Níveis de assistência financeira, baseados  unicamente na renda bruta da família e 
em FPG, são: 
 

 Renda bruta da família de 0 a 200% de FPG  
Assistência Financeira Total; $0 cobrado ao paciente. 

 Renda bruta da família de 201% a 300% de FPG  
Assistência Financeira Parcial; AGB é o máximo que pode ser cobrado ao paciente. 

 
Nota: Outros critérios além de FPG também são considerados (isto é, a disponibilidade de dinheiro ou 
outros bens que possam ser convertidos em dinheiro e renda mensal líquida excessiva em relação aos 
gastos domiciliares mensais) que possam  resultar em exceções ao precedente. Se nenhuma renda 
bruta da família for reportada, serão necessárias informações indicando como as necessidades 
quotidianas estão sendo satisfeitas. O aconselhador financeiro do UMCP revê os formulários 
preenchidos submetidos e determina elegibilidade para assistência financeira de acordo com a PAF do 
UMCP.  Pedidos incompletos não são considerados mas os candidatos são notificados, lhes dando 
oportunidade de fornecer os documentos/informações necessários que estejam faltando. 
 
O UMCP traduz a PAF, o formulário de pedido e o RLC para outros idiomas que sejam o idioma principal 
na área de serviço do UMCP e representem 5 % ou 1,000 indivíduos, conforme o que seja menos. 
Serviços de tradução também estão disponíveis para atender às necessidades dos pacientes.  
 

https://www.princetonhcs.org/


Para ajuda, assistência ou questões, por favor visite ou ligue para o conselheiro financeiro do UMCP em 
One Plainsboro Road. Para visita em pessoa, deve dirigir-se ao Patient Access Services, situado 
próximo ao Atrium no primeiro andar ou ligar para o número 609-853-7852, segunda a sexta-feira das 
7:30 às 16:00 horas. 


