
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ- Application for Financial Assistance- Greek   1 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

Εάν χρειάζεστε βοήθεια για να συμπληρώσετε αυτήν την αίτηση, επικοινωνήστε με: 

Οικονομικό σύμβουλο στο  617-754-5974 ή μέσω email: FinanciaICounselor@nebh.org 

Το έντυπο αυτό θα χρησιμοποιηθεί για να δούμε εάν είστε κατάλληλος/η για Οικονομική Βοήθεια ή εάν είστε 

κατάλληλος/η για κάλυψη φροντίδας υγείας υπό άλλα προγράμματα. Εάν υποβάλλετε αίτηση εκ μέρους άλλου 

ατόμου, απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις σαν να ήσασταν εσείς ο ασθενής. Εάν μια ενότητα ή ερώτηση δεν ισχύει 

για εσάς ή κανένα οικογενειακό σας μέλος, αφήστε το χώρο κενό. Εάν χρειάζεστε συμπληρωματικό χώρο, 

χρησιμοποιήστε άλλο φύλλο χαρτιού. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΙΤΟΥΝΤΑ 

_______________________________________ 

Επίθετο                          Όνομα        Αρχ. Μεσ. Ον. 

_______________________________________ 

Διεύθυνση 

______________________________________ 

Πόλη                                      Πολιτεία       Τ.Κ. 

______________________________________ 

Αρ. Κοινωνικής Ασφάλισης (SSN) ή Αρ. 

Φορολόγησης (TIN) (εάν υπάρχει) 

Αριθμοί τηλεφώνων 

(Οικία) (   ) 

(Εργασία)  (   ) 

_________________________________________ 

Ταχυδ. Διεύθ. (εάν διαφέρει από την άλλη διεύθυνση) 

Εάν υποβάλλετε την αίτηση εκ μέρους άλλου ατόμου, συμπληρώστε αυτήν την ενότητα ως το 
άτομο για επικοινωνία. 

________________________________________ 

Επίθετο                          Όνομα        Αρχ. Μεσ. Ον. 

______________________________________ 

Διεύθυνση 

______________________________________ 

Πόλη                                   Πολιτεία Τ.Κ. 

_______________________________________ 

Σχέση με τον/την Αιτούντα 

Αριθμοί τηλεφώνων 

(Οικία) (   ) 

(Εργασία)  (   ) 

_________________________________________ 

Ταχυδ. Διεύθ. (εάν διαφέρει από την άλλη διεύθυνση)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

Παρακαλούμε δηλώστε τα οικογενειακά μέλη σας που ζουν μαζί σας. Να συμπεριλάβετε τον εαυτό σας, τον/την 

σύζυγό σας και κάθε εξαρτώμενο παιδί που έχει είτε ο ένας είτε ο άλλος από εσάς και τα οποία ζουν μαζί σας. Εάν 

είτε εσείς ή κάποιος άλλος στην οικογένειά σας είναι έγκυος, συμπεριλάβετε στον αριθμό το αγέννητο παιδί ή 

παιδιά. Εάν υποβάλλετε την αίτηση για ανήλικο παιδί, συμπεριλάβετε στον αριθμό το παιδί, κάθε ανήλικο αδελφό ή 

αδελφή, και τον γονέα /τους γονείς του παιδιού που ζουν μαζί με το παιδί.  

Όνομα οικογενειακού 

μέλους 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

Είναι κανένα από τα 

άτομα στη λίστα 

έγκυος; Ναι     Όχι 

SSN ή ΤΙΝ 

(εάν υπάρχει) 

__________________

__________________ 

__________________ 

Σχέση 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

Ηλικία 

__________________ 

__________________ 

__________________ 
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ΚΕΡΔΙΖΟΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

Please complete this section about income (before taxes and deductions) for each family member who works. 

Όνομα του εργαζόμενου οικογενειακού μέλους Κερδιζόμενο 

ποσό 

Πόσο συχνά 

(βάλτε κύκλο σε 

ένα) 

Μόνο για χρήση 

από το ίδρυμα 

Συνολικό εισόδημα 

Όνομα & διεύθυνση εργοδότη Εβδομαδιαία 

Μηνιαία 

Ετήσια 

Όνομα του εργαζόμενου οικογενειακού μέλους Κερδιζόμενο 

ποσό 

Πόσο συχνά 

(βάλτε κύκλο σε 

ένα)) 

Μόνο για χρήση 

από το ίδρυμα 

Συνολικό εισόδημα 

Όνομα & διεύθυνση εργοδότη Εβδομαδιαία 

Μηνιαία 

Ετήσια 

ΑΛΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

Παρακαλούμε συμπληρώστε αυτήν την ενότητα σχετικά με άλλο εισόδημα (μικτό και φορολογικές εκπτώσεις) για 

κάθε οικογενειακό μέλος που λαμβάνει άλλο εισόδημα. Το άλλο εισόδημα είναι χρήματα που λαμβάνετε αλλά το 

οποίο δεν προέρχεται από έναν εργοδότη. 

Τύπος εισοδήματος Οικογενειακά μέλη 

που λαμβάνουν 

εισόδημα 

Ποσό Πόσο συχνά 

(βάλτε κύκλο σε ένα) 
Μόνο για χρήση 

από το ίδρυμα 

Συνολικό εισόδημα 

Κοινωνική ασφάλιση Εβδομαδιαία, Μηνιαία, 

Ετήσια 

Συνταξιοδότηση 

σιδηροδρομικών 

Εβδομαδιαία, Μηνιαία, 

Ετήσια 

Veterans' Benefits Εβδομαδιαία, Μηνιαία, 

Ετήσια 
Συνταξιοδοτικά 

ταμεία 

Εβδομαδιαία, Μηνιαία, 

Ετήσια 
Ετήσιες καταθέσεις Εβδομαδιαία, Μηνιαία, 

Ετήσια 
Συντάξεις Εβδομαδιαία, Μηνιαία, 

Ετήσια 
Υποστήριξη παιδιού Εβδομαδιαία, Μηνιαία, 

Ετήσια 
Διατροφή Εβδομαδιαία, Μηνιαία, 

Ετήσια 
Ταμείο ανεργίας Εβδομαδιαία, Μηνιαία, 

Ετήσια 
Αποζημίωση 

εργαζομένων 

Εβδομαδιαία, Μηνιαία, 

Ετήσια 
Εισόδημα από ενοίκια Εβδομαδιαία, Μηνιαία, 

Ετήσια 
Εισόδημα 

καταπιστευμάτων 

Εβδομαδιαία, Μηνιαία, 

Ετήσια 
Επίδομα μετάβασης Εβδομαδιαία, Μηνιαία, 

Ετήσια 
EAEDC Εβδομαδιαία, Μηνιαία, 

Ετήσια 
Εισόδημα από 

μερίσματα 

Εβδομαδιαία, Μηνιαία, 

Ετήσια 
Εισόδημα από 

λογαριασμούς 

τραπέζης 

Εβδομαδιαία, Μηνιαία, 

Ετήσια 

Άλλο: Εβδομαδιαία, Μηνιαία, 

Ετήσια 
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Εάν είστε υποχρεωμένος/η να καταβάλλετε πληρωμές για διατροφή ή υποστήριξη παιδιού, συμπληρώστε την 

παρακάτω ενότητα. 

Τύπος πληρωμής Παραλήπτης Πληρωτέο 

ποσό 

Πόσο συχνά 

(βάλτε κύκλο σε ένα) 
Μόνο για χρήση 

από το ίδρυμα 

Συνολικό εισόδημα 

Διατροφή Εβδομαδιαία, Μηνιαία, 

Ετήσια 

Υποστήριξη 

παιδιού 

Εβδομαδιαία, Μηνιαία, 

Ετήσια 

ΑΛΛΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Εάν έχετε ασφάλιση υγείας, ίσως είστε ακόμη κατάλληλος/η για να πληρώσει η Οικονομική Βοήθεια ποσά όπως 

συμμετοχή ασφάλισης και εκπιπτόμενα.. 

Καλύπτεσθε από άλλη ιατρική ασφάλιση, συμπεριλαμβανομένης και ασφάλισης από ξένη χώρα;    Ναι     Όχι 

Εάν ναι, σας παρακαλούμε να παρέχετε τις ακόλουθες πληροφορίες: 

Αριθμός συμβόλαιου ασφάλισης:                                            Ασφαλιστής: 

Ζητάτε Οικονομική Βοήθεια λόγω ατυχήματος που είχατε και το οποίο σχετίζεται με την εργασία σας;

 Ναι     Όχι

Ζητάτε Οικονομική Βοήθεια λόγω τροχαίου ατυχήματος;                                                                 Ναι     Όχι

Εκκρεμεί αγωγή ή άλλη αποζημίωση από την ασφάλεια για κάλυψη αυτής της ασθένειας ή αυτού του 

τραυματισμού;                                                                                                                                     Ναι     Όχι

Είστε φοιτητής/φοιτήτρια;  Ναι     Όχι , εάν ναι: Πλήρης απασχόλησης;     Μερικής απασχόλησης;  

Έχετε αίτηση που εκκρεμεί για οποιοδήποτε από τα παρακάτω προγράμματα; 

 Children's Medical Security Plan  MassHealth  CenterCare

 Transitional Assistance  Healthy Start  EAEDC

 Άλλο  Boston HealthNet or Cambridge NetworkHealth

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Οι ερωτήσεις αυτές θέτονται για τη συλλογή δεδομένων και για σκοπούς ανάλυσης μόνο και δεν θα χρησιμοποιηθούν 

με κανένα τρόπο για να καθορίσουν την επιλεξιμότητά σας για Οικονομική Βοήθεια. 

Φυλή 

 Αμερικανός Ινδιάνος ή Ιθαγενής από την Αλάσκα     Νησιώτης από την Ασία ή τον Ειρηνικό  Λευκός, όχι

Ισπανόφωνος

 Μαύρος, όχι Ισπανόφωνος  Ισπανόφωνος  Άλλο:
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ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Διαβάστε αυτήν την ενότητα προσεκτικά και υπογράψτε στο κάτω μέρος. 

Εξουσιοδοτώ τον εργοδότη μου και τον ασφαλιστή υγείας μου να παρέχουν σε αυτό το νοσοκομείο ή στο κοινοτικό 

κέντρο υγείας πληροφορίες σχετικά με το εισόδήμα μου, την συνασφάλιση μου, τις συμμετοχές στις δαπάνες, τα 

εκπεστέα και τις καλυπτόμενες παροχές που έχω. 

Εάν ζητώ Οικονομική Βοήθεια λόγω ατυχήματος ή άλλου περιστατικού, και λάβω χρήματα λόγω αυτού του 

ατυχήματος ή περιστατικού από οποιαδήποτε πηγή, όπως αποζημίωση εργαζομένων ή ασφαλιστικό φορέα, θα 

ανταποδώσω τις πληρωμές στο νοσοκομείο ή το κοινοτικό κέντρο υγείας για κάθε ιατρική υπηρεσία που 

πληρώθηκε από τη Χρηματοδότηση Οικονομικής Βοήθειας. Παραχωρώ στο νοσοκομείο ή στο κοινοτικό κέντρο 

υγείας το δικαίωμα να συλλέξει πληρωμές από ασφαλιστές για την ιατρική φροντίδα, όπως χρειάζεται. 

Αν και πληρώ τις προϋποθέσεις για Οικονομική Βοήθεια, συμφωνώ να ειδοποιήσω αυτό το νοσοκομείο ή το 

κοινοτικό κέντρο υγείας σχετικά με κάθε αλλαγή της οικογενειακής μου κατάστασης συμπεριλαμβανομένου και του 

αριθμού μελών της, αλλαγές στο εισόδημά μου και στην ασφαλιστική μου κάλυψη οι οποίες θα είχαν την 

δυνατότητα να αλλάξουν την επιλεξιμότητά μου για Οικονομική Βοήθεια. 

Όλες οι πληροφορίες στην παρούσα αίτηση είναι αληθινές, από ότι γνωρίζω. Συμφωνώ να παρέχω τεκμηρίωση, εάν 

χρειάζεται. Εξουσιοδοτώ αυτό το νοσοκομείο ή το κοινοτικό κέντρο υγείας να δώσουν στο Τμήμα 

Χρηματοδότησης και Πολιτικής Φροντίδας Υγείας ή στους εξουσιοδοτημένους τους τις απαραίτητες πληροφορίες 

για την επιβεβαίωση της επιλεξιμότητάς μου για Οικονομική Βοήθεια και να διαχειριστούν τη Χρηματοδότηση 

Οικονομικής Βοήθειας. Κατανοώ ότι αυτό το νοσοκομείο ή το κοινοτικό κέντρο υγείας δεν δύνανται να 

κοινοποιήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες, όπως οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα αίτηση, σε καμία 

πολιτειακή ή ομοσπονδιακή υπηρεσία, εκτός και όπως ορίζεται ανωτέρω, χωρίς την προηγούμενη έγκρισή μου. 

_________________________________________________  _________________________ 

_________________________________________________  _________________________ 

Υπογραφή αιτούντα      Ημερομηνία 

Εάν υπογράφετε ως πληρεξούσιος φροντίδας υγείας ή πληρεξούσιος: Όλες οι πληροφορίες στην παρούσα 

αίτηση είναι αληθινές, από ότι γνωρίζω. 

________________________________________________     ___________________________ 

Υπογραφή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου                                                                  Ημερομηνία 
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Χρησιμοποιήστε αυτή τη σελίδα για συμπληρωματικές πληροφορίες 



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

Εάν χρειάζεστε βοήθεια για να συμπληρώσετε αυτήν την αίτηση, επικοινωνήστε με: 

Οικονομικό σύμβουλο στο  617-754-5974 ή μέσω email: FinanciaICounselor@nebh.org 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΙΤΟΥΝΤΑ 

_______________________________________ 

Επίθετο                          Όνομα        Αρχ. Μεσ. Ον. 

_______________________________________ 

Διεύθυνση 

______________________________________ 

Πόλη                                   Πολιτεία Τ.Κ. 

______________________________________ 

Αρ. Κοινωνικής Ασφάλισης (SSN) ή Αρ. 

Φορολόγησης (TIN) (εάν υπάρχει) 

Αριθμοί τηλεφώνων 

(Οικία) (   ) 

(Εργασία)  (   ) 

_________________________________________ 

Ταχυδ. Διεύθ. (εάν διαφέρει από την άλλη διεύθυνση) 

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Διαβάστε αυτήν την ενότητα προσεκτικά και υπογράψτε στο κάτω μέρος. 

Εξουσιοδοτώ τον εργοδότη μου και τον ασφαλιστή υγείας μου να παρέχουν σε αυτό το νοσοκομείο ή στο κοινοτικό 

κέντρο υγείας πληροφορίες σχετικά με το εισόδήμα μου, την συνασφάλιση μου, τις συμμετοχές στις δαπάνες, τα 

εκπεστέα και τις καλυπτόμενες παροχές που έχω. 

Εάν ζητώ Οικονομική Βοήθεια λόγω ατυχήματος ή άλλου περιστατικού, και λάβω χρήματα λόγω αυτού του 

ατυχήματος ή περιστατικού από οποιαδήποτε πηγή, όπως αποζημίωση εργαζομένων ή ασφαλιστικό φορέα, θα 

ανταποδώσω τις πληρωμές στο νοσοκομείο ή το κοινοτικό κέντρο υγείας για κάθε ιατρική υπηρεσία που 

πληρώθηκε από τη Χρηματοδότηση Οικονομικής Βοήθειας. Παραχωρώ στο νοσοκομείο ή στο κοινοτικό κέντρο 

υγείας το δικαίωμα να συλλέξει πληρωμές από ασφαλιστές για την ιατρική φροντίδα, όπως χρειάζεται. 

Αν και πληρώ τις προϋποθέσεις για Οικονομική Βοήθεια, συμφωνώ να ειδοποιήσω αυτό το νοσοκομείο ή το 

κοινοτικό κέντρο υγείας σχετικά με κάθε αλλαγή της οικογενειακής μου κατάστασης συμπεριλαμβανομένου και του 

αριθμού μελών της, αλλαγές στο εισόδημά μου και στην ασφαλιστική μου κάλυψη οι οποίες θα είχαν την 

δυνατότητα να αλλάξουν την επιλεξιμότητά μου για Οικονομική Βοήθεια. 

Όλες οι πληροφορίες στην παρούσα αίτηση είναι αληθινές, από ότι γνωρίζω. Συμφωνώ να παρέχω τεκμηρίωση, εάν 

χρειάζεται. Εξουσιοδοτώ αυτό το νοσοκομείο ή το κοινοτικό κέντρο υγείας να δώσουν στο Τμήμα 

Χρηματοδότησης και Πολιτικής Φροντίδας Υγείας ή στους εξουσιοδοτημένους τους τις απαραίτητες πληροφορίες 

για την επιβεβαίωση της επιλεξιμότητάς μου για Οικονομική Βοήθεια και να διαχειριστούν τη Χρηματοδότηση 

Οικονομικής Βοήθειας. Κατανοώ ότι αυτό το νοσοκομείο ή το κοινοτικό κέντρο υγείας δεν δύνανται να 

κοινοποιήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες, όπως οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα αίτηση, σε 

καμία πολιτειακή ή ομοσπονδιακή υπηρεσία, εκτός και όπως ορίζεται ανωτέρω, χωρίς την προηγούμενη 

έγκρισή μου. 

_________________________________________________  _________________________ 

Υπογραφή αιτούντα      Ημερομηνία 

Εάν υπογράφετε ως πληρεξούσιος φροντίδας υγείας ή πληρεξούσιος: Όλες οι πληροφορίες στην παρούσα 

αίτηση είναι αληθινές, από ότι γνωρίζω. 

________________________________________________     ___________________________ 

Υπογραφή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου                                                                  Ημερομηνία 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ-Condensed Application-Greek

February 2018

New England Baptist Hospital

mailto:FinanciaICounselor@nebh.org


ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 

Εάν χρειάζεστε βοήθεια για να συμπληρώσετε αυτήν την αίτηση, επικοινωνήστε με: 

Οικονομικό σύμβουλο στο  617-754-5974 ή μέσω email: FinanciaICounselor@nebh.org 

Το έντυπο αυτό θα χρησιμοποιηθεί για να δούμε εάν είστε κατάλληλος/η για Οικονομική Βοήθεια υπό την 

κατηγορία Ιατρικής Δυσκολίας. Για να είστε κατάλληλος/η για Ιατρική Δυσκολία, πρέπει να έχετε υποβάλλει ήδη 

αίτηση για Οικονομική Βοήθεια και να παρέχετε πληροφορίες που δείχνουν ότι τα ιατρικά σας έξοδα είναι τόσο 

υψηλά που δεν μπορείτε να πληρώσετε τους ιατρικούς λογαριασμούς σας. Το νοσοκομείο θα χρησιμοποιήσει τις 

πληροφορίες από το παρόν συμπληρωματικό έντυπο για να καθορίσει εάν είστε κατάλληλος/η για Ιατρική 

Δυσκολία.  

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλες τις ενότητες στο παρόν συμπληρωματικό έντυπο. Εάν υποβάλλετε αίτηση εκ 

μέρους άλλου ατόμου, απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις σαν να ήσασταν εσείς ο ασθενής. Εάν μια ενότητα ή 

ερώτηση δεν ισχύει για εσάς ή κανένα οικογενειακό σας μέλος, αφήστε το χώρο κενό. Εάν χρειάζεστε 

συμπληρωματικό χώρο, χρησιμοποιήστε άλλο φύλλο χαρτιού.  

Στον Πίνακα 1, δηλώστε όλα τα ιατρικά σας έξοδα από όλους τους παρόχους σας. Οι επιτρεπόμενοι ιατρικοί 

λογαριασμοί περιλαμβάνουν τόσο τους απλήρωτους λογαριασμούς για τους οποίους είστε υπεύθυνος, και οι οποίοι 

επήλθαν πριν ή μετά την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεώς σας για Οικονομική Βοήθεια, καθώς και τους 

πληρωμένους λογαριασμούς που επήλθαν μετά την την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεώς σας για Οικονομική 

Βοήθεια.  

Στον Πίνακα 2, δηλώστε όλα τα περιουσιακά στοιχεία σας εκτός από την κύρια κατοικία σας (όπου ζείτε) και ένα 

όχημα. Δηλώστε όλα τα άλλα περιουσιακά στοιχεία ακόμη και εάν σας ανήκουν σε κοινή ιδιοκτησία με άλλο 

άτομο.  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΙΤΟΥΝΤΑ 

_______________________________________ 

Επίθετο                          Όνομα        Αρχ. Μεσ. Ον. 

_______________________________________ 

Διεύθυνση 

______________________________________ 

Πόλη                                         Πολιτεία Τ.Κ. 

______________________________________ 

Αρ. Κοινωνικής Ασφάλισης (SSN) ή Αρ. 

Φορολόγησης (TIN) (εάν υπάρχει) 

Αριθμοί τηλεφώνων 

(Οικία) (   ) 

(Εργασία)  (   ) 

_________________________________________ 

Ταχυδ. Διεύθ. (εάν διαφέρει από την άλλη διεύθυνση) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΞΟΔΑ ΥΓΕΙΑΣ 

Ιατρικά Έξοδα Συνολικό Κόστος Πόσο συχνά το πληρώνετε; 

Ασφάλιστρο υγείας Εβδομαδιαία, Μηνιαία, Ετήσια 
Επιτρεπόμενοι ιατρικοί 

λογαριασμοί 

Εβδομαδιαία, Μηνιαία, Ετήσια 

Ασφάλιστρο για Medicare Part A Εβδομαδιαία, Μηνιαία, Ετήσια 
Ασφάλιστρο για Medicare Part B Εβδομαδιαία, Μηνιαία, Ετήσια 

February 2018
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ- 
Medical Hardship supplement-Greek

New England Baptist Hospital
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Medical Hardship supplement-Greek 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

Μην συμπεριλαμβάνετε την κύρια κατοικία σας (όπου ζείτε) και ένα όχημα. 

Περιουσιακό Στοιχείο Ιδιοκτήτης(ες) Τράπεζα ή όνομα 

δανειολήπτη 

Αριθμός 

λογαριασμού 

Αξία σε 

μετρητά 

μετρητά 

Αποταμιευτικοί 

ογαριασμοί  

Λογαριασμοί όψεως 

Μακροπρόθεσμα 

πιστοποιητικά 

Καταπιστευτικά ταμεία 

Λογαριασμοί πιστωτικής 

ένωσης 

Ασφαλιστήρια συμβολαίου 

ζωής 

Ακίνητη περιουσία 

Ατομικός λογαριασμός 

συνταξιοδότησης (IRA) 

Προγράμματα Keough 

Συνταξιοδοτικά ταμεία 

Ετήσιες καταθέσεις 

βάρκα 

τροχόσπιτο 

Άλλο(α) όχημα/οχήματα 

μετοχές 

ομόλογα 

Προθεσμιακές συμβάσεις 

Καταπιστευτικά ταμεία 

Λογαριασμοί 

χρηματαγοράς 

Αμοιβαία κεφάλαια 

γραμμάτια 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

Όλες οι πληροφορίες στην παρούσα αίτηση είναι αληθινές, από ότι γνωρίζω. Συμφωνώ να παρέχω τεκμηρίωση, εάν 

χρειάζεται. Εξουσιοδοτώ αυτό το νοσοκομείο ή το κοινοτικό κέντρο υγείας να δώσουν στο Τμήμα 

Χρηματοδότησης και Πολιτικής Φροντίδας Υγείας ή στους εξουσιοδοτημένους τους τις απαραίτητες πληροφορίες 

για την επιβεβαίωση της επιλεξιμότητάς μου για Οικονομική Βοήθεια και να διαχειριστούν τη Χρηματοδότηση 

Οικονομικής Βοήθειας. Κατανοώ ότι αυτό το νοσοκομείο ή το κοινοτικό κέντρο υγείας δεν δύνανται να 

κοινοποιήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες, όπως οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα αίτηση, σε 

καμία πολιτειακή ή ομοσπονδιακή υπηρεσία, εκτός και όπως ορίζεται ανωτέρω, χωρίς την προηγούμενη 

έγκρισή μου. 

_________________________________________________  _________________________ 

Υπογραφή αιτούντα      Ημερομηνία 

Εάν υπογράφετε ως πληρεξούσιος φροντίδας υγείας ή πληρεξούσιος: Όλες οι πληροφορίες στην παρούσα 

αίτηση είναι αληθινές, από ότι γνωρίζω. 

________________________________________________     ___________________________ 

Υπογραφή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου                                                                  Ημερομηνία 
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