
ترحب Natera بجمیع 
خطط التأمین،

كیف تعمل؟

یطلب موفر الرعایة الطبیة الخاص بك 
إجراء اختبار. نبدأ في معالجة العینة 

الخاصة بك.

وتوفر اختباًرا بتكلفة معقولة من خالل
مجموعة متنوعة من طرق الدفع.

نضع تقدیًرا للتأمین.

 

إذا قدرنا أن تكلفتك تتجاوز 249 دوالر، 
فسوف نتصل بك وستختار طریقة الدفع 

سواء كانت بالتأمین أو نقًدا.

إذا اخترت التأمین، فسوف نرسل إلیك 
فاتورة بمجرد أن تؤكد الخطة الصحیة 

الخاصة بك المبلغ المستحق علیك بالضبط.
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دلیل الدفع

 تأمین صحي تابع لمنظمة الحفاظ
المعونة الطبیةعلي الصحة ومقدم الرعایة المفضل حساب االدخار الصحي

وحساب اإلنفاق المرن 
TriCareالدفع النقدي

المزید

.Horizon  1 349 دوالر في حالة طلب حذوفات جزئیة للصبغ أو فرق موسعة من
2 تستند التقدیرات إلى المطالبات التي تمت معالجتھا مسبًقا من 2018-2019. 

3 استناًدا إلى خط الفقر الفیدرالي.
4 قابلة للتطبیق فقط في حالة استیفاء المریض لمعاییر األھلیة.
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إذا اخترت التأمین  
یستوفي معظم المرضى الذین یتلقون رعایة إنجابیة الخصم الخاص بھم. إذا 
كنت قد استوفیت الخصم الخاص بك، المصروفات النثریة یكون أقل من   

 249 دوالر. إذا لم تستوف الخصم الخاص بك، فإن المبلغ الذي تدفعھ 
سیضاف إلى ھذا المبلغ، وبعد ذلك یبدأ التأمین في المساھمة في رعایتك. 
إذا رفضت خطة التأمین الخاصة بك مطالبتك، فیحق لك الحصول على 

سعر الخصم النقدي الخاص بنا.

إذا اخترت الدفع نقًدا 
 لدى بعض المرضى خطط صحیة ذات خصم عاٍل. إذا قدرنا أن تكلفتك 

تتجاوز 249 دوالر لكل اختبار، فسوف نتصل بك لمناقشة خیارات
الدفع النقدي.

إذا كنت تواجھ صعوبات مالیة 
فال تقلق. إذا كنت تستوفي معاییر معینة للدخل، یجوز لك الحصول على 

سعر مخفض وقدره  149 دوالر أو أقل. یرجى االتصال بنا لتقدیم الطلب.

كم ستكون التكلفة؟

ُطورت االختبارات المذكورة وُحددت خصائص أدائھا من قبل المختبر المعتمد من CLIA الذي یقوم بإجراء 
االختبار.  لم یتّم تحریر االختبارات أو الموافقة علیھا من إدارة الغذاء والدواء األمریكیة (FDA).  على الرغم من 

أن إدارة الغذاء والدواء األمریكیة ال ترخص حالًیا أو توافق على االختبارات التي طورھا المختبر في الوالیات 
 CAP لضمان جودة وصالحیة االختبارات. ُمعتمد من CLIA المتحدة، إال أن شھادة المختبر مطلوبة بموجب
وحاصل على اعتماد ISO 13485، ومعتمد من CLIA © 2020 Natera, Inc كافة الحقوق محفوظة. 
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ھل أنت مستعد
لدفــع الفاتورة الخاصة بك؟

pay.natera.com :ادفع من خالل

ھل لدیك أي استفسارات؟
اتصل على :877.869.3052

my.natera.com/billing:أو

Natera ھي شریك مدمج في الشبكة مع 
أغلب الخطط الصحیة باإلضافة إلى العمل 
الوثیق مع جمیع الخطط الصحیة في جمیع 

أنحاء الوالیات المتحدة
للحصول على قائمة محدثة، ُیرجى زیارة 

 natera.com/in-network-plans
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