Cobertura Access Health CT
e COBRA
Sobre Access Health CT (AHCT)
Access Health CT é um lugar onde pessoas físicas, famílias e pequenas empresas podem comprar,
comparar e contratar planos de saúde de qualidade, de empresas consolidadas no mercado. E é o único
lugar onde você recebe auxílio financeiro para ajudar no pagamento das suas despesas clínicas.

Sobre a cobertura continuada COBRA
COBRA é uma lei federal que pode permitir que você mantenha temporariamente sua cobertura de saúde
após um evento qualificado, como perda de emprego. Se você escolher a cobertura continuada COBRA,
poderá ter de pagar 100% dos pagamentos mensais (premium), incluindo a parcela que o empregador
costumava pagar e uma pequena taxa administrativa.

Conheça suas opções de assistência médica
Se você perder o emprego, poderá ter algumas opções de assistência médica, incluindo a cobertura
continuada COBRA. Verifique com o Access Health CT antes de escolher a cobertura COBRA.
Podemos oferecer uma opção melhor e mais barata para você e sua família, porque somos o
único lugar em que você pode obter ajuda financeira para pagar seu seguro de saúde.

Quando você deve agir

60
DIAS

Se sua cobertura COBRA estiver próxima do fim, você poderá aderir à cobertura durante o Período de
Adesão Aberto OU através do Período Especial de Adesão caso tenha um Evento de Vida Qualificado.

Já aderiu à cobertura COBRA?
Se você está encerrando sua cobertura COBRA com antecedência, só poderá aderir durante o Período de Adesão Aberto,

a menos que tenha um Evento de Vida Qualificado e seja elegível para um Período Especial de Adesão . Em outras
palavras, você não pode voluntariamente encerrar sua cobertura COBRA antes que ela termine e então aderir ao Access
Health CT fora do Período de Adesão Aberto.
Se os seus custos COBRA mudarem porque o seu antigo empregador deixa de contribuir para o prêmio e você deve pagar
o custo total, você pode se cadastrar por meio do Período de Adesão Aberto OU por um Período Especial de Adesão.

Tem COBRA? Preste atenção às seguintes variáveis:
1. A data final e o custo da

cobertura paga pelo seu
empregador.
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2. A janela de 60 dias do Período

Especial de Adesão para aderir
após perder a cobertura paga
pelo seu empregador.

3. O preço total de um plano

COBRA em comparação com
um plano comparável com
Access Health CT.

Mais detalhes

2020

Quando posso aderir?
A adesão ou alteração de sua cobertura de assistência médica durante o ano dependerá da
sua situação pessoal. Existem três oportunidades distintas que permitem que você faça a
adesão à cobertura de saúde por meio do Access Health CT (AHCT):

Período de Adesão Aberto
O Período de Adesão Aberto de 2020 começou em 1 de novembro de 2019 e terminou em 15 de janeiro de
2020. Fora desse período, você precisará aguardar um Período Especial de Adesão para o seguro de saúde.

Período Especial de Adesão
Se você ou alguém da sua família tiver um Evento de Vida Qualificado (QLE) durante o ano, você poderá se
qualificar para um Período Especial de Adesão. Durante esse período, você pode aderir à cobertura de assistência
médica através do Access Health CT ou alterar seu plano ou opção de operadora atual, mesmo fora do Período de
Adesão Aberto. Visite Learn.AccessHealthCT.com/Qualifying-Life-Event para mais informações

Eventos de Vida Qualificados incluem:
• Se casar
• Ter ou adotar um filho
• Mudar para Connecticut de outro Estado
Outras circunstâncias que resultam em perda de
cobertura
• Término da cobertura continuada COBRA
• Não é mais elegível para Medicaid/HUSKY
• Não é mais elegível para Créditos Tributários
Premium Avançados (APTCs) ou para uma Redução de
Compartilhamento de Custos (CSR) devido a uma
alteração na renda ou no status da família

• Divórcio ou separação judicial
• Mudança de emprego
• Saída de plano dos pais por idade ao completar 26 anos

• Decertificação do plano de saúde fornecido pelo
empregador devido à não conformidade com os
padrões da ACA
• Cancelamento da cobertura de saúde do
empregador para funcionários de seus
beneficiários
• Cancelamento de contribuições do empregador para cobertura

Quanto tempo dura o Período Especial de Adesão?
Se você tem um Evento de Vida Qualificado, seu Período Especial de Adesão geralmente dura 60 dias a partir da data
do evento. Durante esse período, você pode aderir a uma cobertura de assistência médica ou alterar seu plano se já
tiver cobertura.

Faça sua adesão a qualquer momento durante o ano
Se você é elegível para programas federais ou é membro de um grupo étnico reconhecido federalmente, pode aderir à
cobertura de saúde a qualquer momento do ano, se necessário.

Medicaid (HUSKY Health) ou Programa de Seguro de Saúde de Crianças (CHIP - Children’s Health
Insurance Program) Se você se qualifica para Medicaid (Husky A ou D) ou CHIP (Husky B), você pode aderir a
qualquer momento. Find out if you’re eligible for these programs by entering your household information, including
your 2020 projected Modified Adjusted Gross Income (MAGI) at AccessHealthCT.com.

Índios americanos e nativos do Alasca Membros de tribos reconhecidas pelo governo federal e nativos do Alasca
podem aderir à cobertura a qualquer momento do ano. Eles também podem alterar planos ou operadoras durante o
ano sem um Evento de Vida Qualificado.
Dúvidas? Precisa de ajuda? Toda ajuda é gratuita!
Visite: AccessHealthCT.com | Ligue para: 1-855-392-2428
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