Ważne terminy:
Rejestracja jest otwarta w dniach od 1
listopada 2020 do 15 stycznia 2021

LIS

1

DO

Masz pytania? We’re here to help.
AccessHealthCT.com

STY

15

Jeśli kwalifikujesz się do programu HUSKY Health
(programu Medicaid/Children's Health Insurance)
lub jeśli kwalifikujesz się do Specjalnego Okresu
Rejestracji, możesz zarejestrować się w dowolnym
czasie w ciągu roku.

Obsługa czatu na żywo

Bezpłatna pomoc
osobista i wirtualna

Znajdź brokerów i
specjalistów ds. zapisów

Telefon:
1-855-490-2428

1-2 tygodnie po rejestracji otrzymasz:
List z potwierdzeniem od
Access Health CT

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

Pierwszy rachunek

Karty ID od

Zapisz się już teraz

Zaloguj

Porównaj plany

Chroń swoje
zdrowie. Wykup
ubezpieczenie.
Rejestracja na rok 2021

LUTY Twoje ubezpieczenie

1
LUTY

28

zaczyna działać

Sprawdź aktualizacje na koncie

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
Pełne dane znajdziesz na stronie
Learn.AccessHealthCT.com

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:
Access Health CT to miejsce, gdzie można zakupić i porównać
plany ubezpieczenia zdrowotnego wysokiej jakości. Jest to jedyne
miejsce, w którym można zakwalifikować się do pomocy finansowej
lub otrzymać bezpłatne lub tanie ubezpieczenie zdrowotne
HUSKY Health (program Medicaid/Children's Health Insurance).

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

Opieka przed i po
urodzeniu dziecka

Czego potrzebujesz
do rejestracji?

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:

Ponad 90% osób otrzymuje pewnego rodzaju
pomoc finansową, tanie lub bezpłatne
ubezpieczenie*

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

Daty urodzenia

Access Health CT to jedyne miejsce, w którym można
zakwalifikować się do pomocy finansowej lub otrzymać
bezpłatne lub tanie ubezpieczenie zdrowotne HUSKY Health
(program Medicaid/Children's Health Insurance).

•

Numery ubezpieczenia społecznego

•

Dokumenty wizowe, imigracyjne lub zieloną kartę

•

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

Czy kwalifikujesz się do uzyskania
pomocy finansowej?

•

Aktualne ubezpieczenie

•

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

Zarabiasz poniżej:

Zarabiasz poniżej:
$104,800

$51,040

Ważne:
$17,608

Możesz
kwalifikować się do:
Pomoc finansowa

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

Możesz
kwalifikować się do:
Medicaid

Jedna osoba

$36,156
Możesz
kwalifikować się do:
Pomoc finansowa

Możesz
kwalifikować się do:
Medicaid

Czteroosobowa rodzina

*Opcje taniego i bezpłatnego ubezpieczenia przez HUSKY Health
(program Medicaid/Children's He-alth Insurance Program) dla
kwalifikujących się osób.

•

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.

