Zgłoszenie do
ubezpieczenia zdrowotnego
DLACZEGO WARTO DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?

KIEDY MOŻNA DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?

Chcesz zaoszczędzić pieniądze
• Ochrona przed wysokimi kosztami za usługi
medyczne

• Pomoc w płaceniu składek ubezpieczeniowych
(w przypadku takiego uprawnienia)

• Uniknięciekarpodatkowych

OTWARTE ZAPISY
1 listopada 2015 r. –
31 stycznia 2016 r.

• Otwarte zapisy będą trwać od 1 listopada 2015
November

1

r. do 31 stycznia 2016 r.. Przejdź do strony:
AccessHealthCT.com, aby się zarejestrować, i
kliknij przycisk „Get Health Coverage” (Chcę
zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego).

• Możesz się zgłosić w dowolnym momencie,

• Plany ubezpieczeniowe, które spełniają

jeśli posiadasz uprawnienie do korzystania z
programów: Medicaid (HUSKY Health) lub CHIP
bądź należysz do grupy rdzennych Amerykanów
lub rdzennych mieszkańców Alaski).

federalne standardy jakości i wartości

• Masz prawo do 60-dniowego, specjalnego okresu

Chcesz jakości pokrycia

Zależy Ci na zdrowiu i dobrym
samopoczuciu
• Badania profilaktyczne, szczepienia, wizyty

zgłoszeniowego, w którym możesz anulować lub
zmienić swój wybór w przypadku zmiany sytuacji
życiowej , np. zawarcia związku małżeńskiego,
rozwodu lub urodzenia dziecka.

dotyczące zdrowego stylu życia i nie tylko

• 10 podstawowych świadczeń zdrowotnych
• Programy dotyczące zdrowego stylu życia
organizowane przez firmy ubezpieczeniowe

• Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (Twój
lekarz), którzy pomogą Ci w korzystaniu z
systemu opieki zdrowotnej

Chcesz mieć wybór
• Wszystkie opcje w jednym miejscu, aby ułatwić
porównanie planów i firm ubezpieczeniowych

• Cztery firmy ubezpieczeniowe do wyboru
• Różnorodne plany, dostosowane do różnych
możliwości finansowych oraz potrzeb
zdrowotnych

Takie są przepisy i masz do tego prawo
• Ustawa o dostępie do opieki zdrowotnej (ang.
The Affordable Care Act) zapewnia Ci ochronę

• Kary podatkowe nakładane przez amerykański
urząd skarbowy (IRS) również wynikają z prawa
i są wysokie – ubezpiecz się, aby ich uniknąć!

CZEGO POTRZEBUJĘ, BY DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?
Upewnij się, aby mieć przy sobie dane dotyczące
Ciebie oraz zgłaszanych członków gospodarstwa
domowego, wymienione poniżej:

¢ Numery ubezpieczenia społecznego
¢ Wiza, zielona karta lub inne dokumenty
imigracyjne

¢ Ostatnie zeznanie podatkowe
¢ Informacje na temat pracodawcy
¢ Dokumenty dotyczące obecnej polisy
ubezpieczeniowej
Aby zobaczyć pełną listę dokumentów, odwiedź
stronę: Learn.AccessHealthCT.com.

MASZ PYTANIA? POTRZEBUJESZ POMOCY?
BEZPŁATNA, indywidualna pomoc:
Aby znaleźć certyfikowanego brokera, partnera w
Twojej społeczności, certyfikowanego doradcę lub
centrum zgłoszeniowe,

• Odwiedź stronę:
Learn.AccessHealthCT.com/Locations

• Zadzwoń pod numer: 1-855-392-2428

Więcej informacji
na drugiej stronie

2016

Dalsze
informacje

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego
Otwarte Zapisy 1 listopada 2015 r. – 31 stycznia 2016 r.
Zgłoszenie się do ubezpieczenia zdrowotnego przez Access Health CT jest prostsze, niż mogłoby się wydawać.
Drobne planowanie może ułatwić je jeszcze bardziej. Skorzystaj z niniejszej ulotki, by lepiej się przygotować.

DLACZEGO WARTO DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?

MASZ PYTANIA? POTRZEBUJESZ POMOCY?

Ubezpieczenie zdrowotne może odegrać istotną rolę w
zachowaniu i poprawie Twojego zdrowia oraz zdrowia
członków Twojej rodziny. Zgłaszając się do odpowiedniego
ubezpieczenia, możesz także uniknąć kary (grzywny) za
uchylanie się od płacenia podatku federalnego.

Istnieje wiele dostępnych źródeł, w których uzyskasz
odpowiedzi na swoje pytania lub otrzymasz pomoc w
dokonaniu zgłoszenia. Wszelkie wsparcie udzielane przez
Access Health CT oraz naszych partnerów jest BEZPŁATNE –
Access Health CT jest po to, by Ci pomóc!

• Odwiedź nas, by w prosty sposób uzyskać
indywidualną pomoc:

KIEDY NALEŻY DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?
Do ubezpieczenia zdrowotnego na rok 2016 można zgłosić się
w dowolnym momencie w okresie od 15 listopada 2015 r. do
31 stycznia 2016 r.. Możesz mieć prawo do wcześniejszego
zgłoszenia, jeśli posiadasz uprawnienie do programów:
Medicaid (HUSKY Health) lub CHIP, należysz do grupy rdzennych
Amerykanów lub rdzennych mieszkańców Alaski) lub w
przypadku kwalifikującego wydarzenia życiowego.*

• Centra zgłoszeniowe (ang. Enrollment Centers)
• New Britain: 200 Main Street
• New Haven: 55 Church Street
Przejdź do strony: Learn.AccessHealthCT.com/Locations
, aby sprawdzić godziny otwarcia oraz lokalizację.

• Nasi Partnerzy w Twojej społeczności
Są to instytucje, np. biblioteki, które dysponują
personelem Access Health CT, aby pomóc Ci dokonać
zgłoszenia. Aby zobaczyć listę instytucji i godziny
otwarcia, przejdź do strony:
Learn.AccessHealthCT.com/Locations.

Czego potrzebuję, by dokonać zgłoszenia?
¢ Numery ubezpieczenia społecznego wszystkich zgłaszanych
członków rodziny (lub uzasadniony powód dla nieposiadania
takiego numeru w momencie dokonywania zgłoszenia).
¢ Dokumenty potwierdzające obywatelstwo lub status
imigracyjny oraz numer zaświadczenia o naturalizacji lub
dokumentu imigracyjnego, jeśli Cię to dotyczy.

• Aby uzyskać bezpłatną, indywidualną pomoc,
skontaktuj się z:

¢ Zeznania podatkowe z ubiegłych lat – pomogą Ci one
w określeniu Twojego rocznego, zmodyfikowanego
skorygowanego dochodu brutto (ang. Modified Adjusted
Gross Income, MAGI) na potrzeby Twojego wniosku.

• Brokerami - certyfikowani brokerzy Access Health CT są

¢ Informacje na temat pracodawcy oraz ostatnie czeki
z wynagrodzeniem lub zestawienia zysków i strat (w
przypadku własnej działalności gospodarczej) – pomogą Ci
one w określeniu Twojego miesięcznego, zmodyfikowanego
skorygowanego dochodu brutto (ang. Modified Adjusted
Gross Income, MAGI) na potrzeby Twojego wniosku.
¢ Informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego
(numery polis obecnych programów ubezpieczenia
zdrowotnego, którymi objęci są członkowie Twojej rodziny,
jak również dane na temat planów ubezpieczeniowych,
sponsorowanych przez pracodawcę, do których Ty lub
członkowie Twojej rodziny możecie być uprawnieni).

JAK DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?
To proste. Przejdź do strony: AccessHealthCT.com, aby
się zgłosić, i kliknij przycisk „Get Health Coverage”(Chcę
zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego).

licencjonowanymi agentami ubezpieczeniowymi, którzy
mogą w bezstronny sposób polecić Ci odpowiedni plan,
jak również zgłosić Cię do ubezpieczenia zdrowotnego
oferowanego przez Access Health CT. Aby znaleźć
certyfikowanego brokera Access Health CT, przejdź do
strony: AccessHealthCT.com i kliknij przycisk „Get Help”
(Uzyskaj pomoc) lub zadzwoń pod poniższy numer.

• Certyfikowanymi doradcami można ich znaleźć w
lokalnych przychodniach, szpitalach, w placówkach
opieki zdrowotnej oraz poszczególnych instytucjach
rządowych. Oni również mogą Ci pomóc dokonać
zgłoszenia. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę:
AccessHealthCT.com i kliknij przycisk „Get Help” (Uzyskaj
pomoc).

• Zadzwoń pod numer: 1-855-392-2428
• Zaloguj się na stronie:
Learn.AccessHealthCT.com/FAQs

* Możesz mieć prawo do zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego poza okresem otwartych zapisów, jeśli:
• kwalifikujesz się do korzystania z programów: Medicaid (HUSKY Health) lub programu ubezpieczenia zdrowotnego dla dzieci (ang.
Children’s Health Insurance Program, CHIP);
• należysz do grupy rdzennych Amerykanów lub rdzennych mieszkańców Alaski); bądź
• w przypadku zmiany sytuacji życiowej , np. zawarcia związku małżeńskiego, rozwodu lub urodzenia dziecka.
Aby uzyskać więcej informacji, zaloguj się na stronie: AccessHealthCT.com lub zadzwoń pod numer: 1-855-392-2428.
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