Access Health CT
i ochrona ubezpieczeniowa
Informacje o Access Health CT (AHCT)
Access Health CT to miejsce, gdzie osoby fizyczne, rodziny i małe przedsiębiorstwa mogą zakupić i porównać plany
ubezpieczenia zdrowotnego wysokiej jakości dostępne od markowych firm ubezpieczeniowych oraz zapisać się do tych planów.
Ponadto jest to jedyne miejsce, gdzie można zakwalifikować się do otrzymania pomocy finansowej, aby obniżyć koszta.

Informacje o kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej COBRA
COBRA to prawo federalne, które może umożliwić Tobie tymczasowe zachowanie ochrony ubezpieczenia
zdrowotnego po uprawniającym zdarzeniu, takim jak utrata pracy. Jeżeli wybierzesz kontynuację ochrony
ubezpieczeniowej COBRA, być może będziesz musiał(a) pokryć 100% miesięcznych opłat (składek), w tym
udział, jaki pracodawca musiał płacić, jak również małą opłatę administracyjną.

Znaj swoje opcje opieki zdrowotnej
Jeżeli stracisz pracę, możesz mieć dostępnych kilka opcji opieki zdrowotnej - w tym kontynuację ochrony
ubezpieczeniowej COBRA. Upewnij się, że sprawdzisz swoje opcje w Access Health CT, zanim wybierzesz
ochronę ubezpieczeniową COBRA. Możemy oferować lepszy, tańszy asortyment dla Ciebie i Twojej
rodziny, ponieważ jesteśmy jedynym miejscem, gdzie możesz uzyskać pomoc finansową przy
płaceniu za ubezpieczenie zdrowotne.

Kiedy należy podjąć kroki

60
DNI

Jeżeli Twoja ochrona ubezpieczeniowa COBRA dobiega końca, jesteś uprawniony(-a) do zapisania się do
ubezpieczenia podczas otwartych zapisów LUB podczas Specjalnego okresu rejestracyjnego, jeżeli nastąpi
Uprawniająca zmiana sytuacji życiowej.

Czy już posiadasz ochronę ubezpieczeniową COBRA?
Jeżeli wcześnie przerywasz swoją ochronę ubezpieczeniową COBRA, kwalifikujesz się do zapisów wyłącznie podczas
Okresu otwartej rejestracji, chyba że nastąpi Uprawniająca zmiana sytuacji życiowej uprawniająca do skorzystania
Specjalnego okresu rejestracyjnego. Innymi słowy, nie możesz dobrowolnie przerwać ochrony ubezpieczeniowej
COBRA, zanim dobiegnie końca, a następnie zapisać się do Access Health CT poza Okresem otwartej rejestracji.
Jeżeli Twoje koszty za COBRA ulegną zmianie, ponieważ były pracodawca przestanie dopłacać do składek i musisz
pokryć całą kwotę, możesz zapisać się podczas Okresu otwartej rejestracji LUB podczas Specjalnego okresu
rejestracyjnego.

Czy masz ochronę ubezpieczeniową COBRA?
Miej na uwadze następujące czynniki:
1. Datę zakończenia i koszt ochrony
pokrywanej przez pracodawcę.
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2. 60-dniowy przedział czasowy na
3. Pełna cenę za plan COBRA w
Specjalny okres rejestracyjny, aby zapisać się zestawieniu z porównywalnym
po utracie ochrony ubezpieczeniowej o
planem w Access Health CT.
płacanej przez pracodawcę.
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Kiedy można się zapisać?
Zapisanie się do planu ubezpieczenia zdrowotnego lub jego zmiana w ciągu roku będzie zależeć
od osobistej sytuacji. Istnieją trzy odrębne okazje, gdy można się zapisać do ubezpieczenia
zdrowotnego przez Access Health CT (AHCT):

Okres otwartej rejestracji
Okres otwartej rejestracji na rok 2020 rozpoczął się 1 listopada 2019 r. i zakończył 15 stycznia 2020 r. Poza tymi ramami
czasowymi należy się zgłosić o pozwolenie na skorzystanie ze Specjalnego okresu rejestracyjnego na ubezpieczenie zdrowotne.

Specjalny okres rejestracyjny
Jeżeli u Ciebie lub kogoś w Twoim gospodarstwie domowym nastąpiła uprawniająca zmiana sytuacji życiowej
(Qualifying Life Event, QLE) w ciągu roku, możesz kwalifikować się do skorzystania ze Specjalnego okresu
rejestracyjnego. W tym okresie możesz zapisać się do planu ubezpieczenia zdrowotnego przez Access Health CT lub
zmienić obecny plan lub wybranego ubezpieczyciela, nawet poza przedziałem Okresu otwartej rejestracji. Więcej
informacji można uzyskać na stronie Learn.AccessHealthCT.com/ Qualifying-Life-Event.

Uprawniająca zmiany sytuacji życiowej to m.in.:
• Wejście w związek małżeński
• Narodziny lub adopcja dziecka
• Przeprowadzenie się do Connecticut z innego stanu

• Rozwód lub separacja
• Zmiana pracy
• Przekroczenie maksymalnego wieku dopuszczalnego w
planie rodziców po ukończeniu 26 lat

Other Circumstances that result in loss of coverage
• Wygaśnięcie kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej
COBRA
• Nie kwalifikujesz się już do Medicaid/HUSKY
• Nie kwalifikujesz się już do zaawansowanych kredytów
podatkowych na składki (Advanced Premium Tax Credits,
APTCs) lub obniżki kosztów przez współpłacenie (Cost-Sharing
Reduction, CSR) z powodu zmiany dochodów lub statusu
gospodarstwa domowego

Jak długo trwa Specjalny okres rejestracyjny?

• Odebranie certyfikatu planu ubezpieczenia zdrowotnego
zapewnianego przez pracodawcę z powodu nieprzestrzegania
standardów ustawy ACA (Ustawa o powszechnych
ubezpieczeniach zdrowotnych)
• Anulowanie ochrony ubezpieczeniowej pracodawcy dla
pracowników jego beneficjentów
• Wycofanie wpłacanego wkładu przez pracodawcę na rzecz
ochrony ubezpieczeniowej

Jeżeli nastąpi u Ciebie Uprawniająca zmiana sytuacji życiowej, Specjalny okres rejestracyjny ogólnie będzie trwać 60 dni od
daty takiego zdarzenia. W tym okresie możesz zapisać się do planu ubezpieczenia zdrowotnego lub zmienić plan, jeżeli już
podlegasz ochronie ubezpieczeniowej.

Zapisy w dowolnym momencie w ciągu roku
Jeżeli jesteś uprawniony(-a) do korzystania z programów federalnych lub jesteś członkiem federalnie uznanej grupy
etnicznej, możesz zapisać się do planu ubezpieczenia zdrowotnego w dowolnym momencie w ciągu roku, jeżeli tego
potrzebujesz.
Program Medicaid (HUSKY Health) lub Ubezpieczenia zdrowotnego dla dzieci (Children’s Health Insurance, CHIP)
Jeżeli kwalifikujesz się do programu Medicaid (Husky A lub D) albo CHIP (Husky B), możesz zapisać się w dowolnym momencie.
Sprawdź, czy kwalifikujesz się do tych programów, wprowadzając dochód swojego gospodarstwa domowego, w tym
przewidywany zmodyfikowany skorygowany dochód brutto (Modified Adjusted Gross Income, MAGI) na rok 2020 na stronie
AccessHealthCT.com.

Indianie amerykańscy i mieszkańcy rdzenni Alaski Członkowie federalnie uznawanych plemion i mieszkańcy rdzenni

Alaski mogą zapisać się w dowolnym momencie w ciągu roku. Mogą też zmienić plan lub ubezpieczyciela w ciągu roku bez
nastąpienia uprawniającej zmiany sytuacji życiowej.
Czy masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Cała oferowana pomoc jest bezpłatna!
Wejdź na stronę: AccessHealthCT.com | Zadzwoń pod numer: 1-855-392-2428
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