
Natera hoan nghênh 
tất cả các chương 
trình bảo hiểm,

Cách thức hoạt động?

Nhà cung cấp dịch vụ y tế của 
bạn sẽ yêu cầu xét nghiệm. 
Chúng tôi bắt đầu xử lý mẫu 
của bạn.

và cung cấp xét nghiệm giá phải chăng 
qua một loạt phương thức thanh toán.

Chúng tôi tạo ra ước tính phí 
bảo hiểm. 

Nếu chi phí ước tính của bạn 
vượt quá 249,1 USD, chúng tôi 
sẽ liên hệ với bạn và bạn có 
thể chọn phương thức thanh 
toán: bảo hiểm hoặc tiền mặt.

Nếu bạn chọn bảo hiểm, chúng 
tôi sẽ gửi hóa đơn cho bạn sau 
khi chương trình bảo hiểm sức 
khỏe xác định được chính xác 
số tiền bạn phải trả.
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Hướng dẫn thanh toán

HMO &
PPO

Medicaid HSA &
FSA

TriCare
Thanh 

toán bằng 
tiền mặt

X E M  T H Ê M

1 349 USD nếu yêu cầu sàng lọc hội chứng mất đoạn nhỏ hoặc chọn danh sách 
 Horizon mở rộng.
2 Con số ước tính dựa trên các yêu cầu được xử lý trước đây từ năm 2018 đến 
 năm 2019. 
3 Dựa trên ngưỡng nghèo của Liên bang.
4 Chỉ áp dụng nếu bệnh nhân đáp ứng tiêu chí đủ điều kiện.



Nếu bạn chọn bảo hiểm
Hầu hết bệnh nhân được chăm sóc sinh sản sẽ đáp ứng 
khoản khấu trừ. Nếu bạn đáp ứng khoản khấu trừ,chi phí 
tự chi trả trung bình sẽ dưới 249,2 USD. Nếu bạn không 
đáp ứng khoản khấu trừ, số tiền bạn trả sẽ được dùng cho 
khoản đó, sau đó bảo hiểm bắt đầu chia sẻ chi phí chăm 
sóc của bạn. Nếu chương trình bảo hiểm của bạn từ chối 
yêu cầu này, bạn sẽ đủ điều kiện hưởng giá tiền mặt 
chiết khấu của chúng tôi.

Nếu bạn chọn thanh toán bằng tiền mặt
Một số bệnh nhân có chương trình bảo hiểm sức khỏe 
được khấu trừ cao. Nếu chi phí ước tính của bạn vượt quá 
2491 USD cho mỗi xét nghiệm, chúng tôi sẽ liên hệ với 
bạn để thảo luận về các phương thức thanh toán bằng 
tiền mặt.

Nếu bạn đang gặp khó khăn về tài chính
Đừng lo. Nếu bạn đáp ứng một số tiêu chí về thu nhập,3 
bạn có thể đủ điều kiện hưởng giá chiết khấu 1494 USD 
trở xuống. Vui lòng gọi cho chúng tôi để đăng ký.

Chi phí xét nghiệm là 
bao nhiêu?

Các xét nghiệm được mô tả đã được phát triển và xác định đặc tính hiệu suất bởi 
phòng thí nghiệm thực hiện xét nghiệm có chứng nhận CLIA.  Các xét nghiệm chưa 
được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) thông qua hoặc 
phê duyệt.  Mặc dù FDA hiện không thông qua hoặc phê duyệt các xét nghiệm do 
phòng thí nghiệm phát triển tại Hoa Kỳ nhưng chứng nhận của phòng thí nghiệm 
là bắt buộc theo CLIA để đảm bảo chất lượng và tính hợp lệ của các xét nghiệm. 
Được sự công nhận của CAP, ISO 13485 và chứng nhận CLIA. © 2020 Natera, Inc. 
Bảo lưu mọi quyền. MA_PTP_BillingGuide_2020_03_13_NAT-801815_VI

Bạn có câu hỏi?
877.869.3052
my.natera.com/billing

Bạn sẵn sàng
thanh toán hóa đơn của mình?
pay.natera.com

Natera là đối tác nằm trong mạng lưới 
của phần lớn các chương trình bảo 
hiểm sức khỏe, đồng thời hoạt động 
chặt chẽ với tất cả các chương trình 
bảo hiểm sức khỏe trên toàn Hoa Kỳ.
Để có danh sách cập nhật, hãy truy 
cập natera.com/in-network-plans 


