Czy mogę się
zarejestrować?
Zapisy na opiekę w 2020 roku były otwarte od 1
listo pada do 15 stycznia. W dalszym ciągu
istnieje możliwość uzyskania prawa do opieki w
ramach specjalnego okresu rejestracji lub
Medicaid/opieki zdrowotnej nad dziećmi. Aby
zakwalifikować się w ramach specjalnego
okresu rejestracji musi dojść do kwalifikującego
się wydarzenia życiowego.

Masz pytania?
Chętnie na nie odpowiemy.
AccessHealthCT.com

Wsparcie na czacie online

Bezpłatna pomoc osobista

Znajdź brokerów i
specjalistów ds. zapisów

Telefon:
1-855-490-2428

Do którego mogą się zaliczać:
•
•
•
•
•
•

Niedawny ślub
Ciążę, urodzenie, adopcję, opiekę
Przeprowadzkę do CT
Utratę opieki z uwagi na zmianę pracy
Rozwód lub separację prawną
Utrata opieki z tytułu ubezpieczenia rodziców z
uwagi na wiek
• Mimowolna utrata opieki

Ostateczne terminy weryfikacji:
Kwalifikujące się
wydarzenie życiowe

Porównaj plany:
Aby wybrać dla siebie odpowiedni plan,
weź pod uwagę jakich specjalistów,
leków i świadczeń medycznych potrzebujesz.

do 60 d. na złożenie
wniosku w AHCT
Zapisz się
już teraz

Złożenie wniosku

Potwierdzenie kwalifikujące
się wydarzenie życiowe

do 30 d. na potwierdzenie
Kwalifikujące się
wydarzenie życiowe

do 90 d. od daty złożenia
wniosku na potwierdzenie
inne informacje z wniosku
(na żądanie)

Potwierdzenie informacji
Pełne dane znajdziesz na stronie
Learn.AccessHealthCT.com/Qualifying-Life-Event

Zaloguj

Porównaj plany

Ubezpieczenie
zdrowotne na
wyciągnięcie ręki
Specjalny okres
rejestracji na rok 2020

Si habla español, hay servicios gratuitos de asistencia
lingüística a su disposición. Llame al 1-855-490-2428.
Caso você fale português, estão disponíveis para você,
de forma gratuita, serviços assistenciais de idioma.
Ligue para 1-855-490-2428.

#GetCoveredCT #AHCT
Access Health CT, jako firma oferująca ubezpieczenia zdrowotne, działa
zgodnie z przepisami prawa federalnego i nie dyskryminuje obywateli ze
względu na rasę, kolor skóry, narodowość, wiek, niepełnosprawność lub płeć.

Pomagamy ci znaleźć wysokiej jakości ubezpieczenia zdrowotne

O nas:
U nas osoby, rodziny i małe firmy mogą kupować i
porównywać wysokiej jakości ubezpieczenia zdrowotne, a
także zapisywać się do planów opieki zdrowotnej, znanych
firm ubezpieczeniowych.

Korzyści z
ubezpieczenia:
Wszystkie plany Access Health CT obejmują
podstawowe usługi medyczne w trosce o Twoje
zdrowie i zdrowie Twojej rodziny.
Usługi profilaktyczne,
np. doroczne badania
kontrolne, szczepienia itp.

Opieka przed i po
urodzeniu dziecka

Leki na receptę

Badania
laboratoryjne

• Opieka ambulatoryjna, czyli bez konieczności
pobytu w szpitalu
• Opieka zdrowotna dzieci, np. przeglądy stomatologiczne, okulistyczne
• Opieka stacjonarna, czyli pobyt w szpitalu
• Pomoc w okresie rekonwalescencji po chorobie/
urazie w postaci świadczeń lub sprzętu
• Opieka na oddziale ratunkowym
• Opieka poradni zdrowia psychicznego i leczenia
uzależnień

Oferujemy ubezpieczenie
zdrowotne za pośrednictwem:

Czego potrzebujesz
do rejestracji?

Pomoc finansowa:
Ponad 70% naszych klientów uzyskuje
różnego rodzaju pomoc finansową.

Przygotuj swoje dane oraz dane domowników,
których chcesz ubezpieczyć:
•

Daty urodzenia

Access Health CT to jedyna firma, która oferuje pomoc finansową na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego.
Pomoc finansowa przyznawana jest na podstawie takich
kryteriów jak dochód, wiek i miejsce zamieszkania.

•

Numery ubezpieczenia społecznego

•

Dokumenty wizowe, imigracyjne lub zieloną kartę

•

Ostatnią deklarację W-2 i/lub formularze 1040 i 1099

•

Aktualne ubezpieczenie

•

Odcinki wypłaty, księgi przychodów i rozchodów lub
inne dane dotyczące zatrudnienia potwierdzające
dochód gospodarstwa domowego i odprowadzany
podatek

Czy masz szansę uzyskać pomoc?
Dochód poniżej:

Dochód poniżej:
$103,000

Ważne:

$49,960

$17,608
Medicaid/
Children’s Health
Partnerem Access Health CT jest Departament Usług
Publicznych stanu Connecticut (CT Department of Social Services)

Możesz zakwalifikować
się do: otrzymywania
pomocy finansowej

Możesz zakwalifikować
się do: Medicaid

•

Możemy poprosić Cię o dostarczenie
dokumentów potwierdzających informacje podane
w trakcie rejestracji, np. obywatelstwo lub dochód.

•

W ciągu roku informuj nas o wszelkich zmianach
danych na koncie ubezpieczonego, np. adresu lub
wysokości dochodu.

$36,156
Możesz zakwalifikować
się do: otrzymywania
pomocy finansowej

Możesz zakwalifikowa
się do: Medicaid

Gospodarstwo jednoosobowe Rodzina czteroosobowa

