Datas importantes:
O período de contratação se inicia em
1º de novembro de 2020 e se encerra em 15 de
janeiro de 2021.

NOV

1

Dúvidas? Estamos aqui para ajudar.
Acesse HealthCT.com

JAN
A

15

Se você se qualifica para o HUSKY Health
(Medicaid / Programa de Seguro Saúde Infantil)
ou para um Período Especial de Adesão, pode se
inscrever a qualquer época do ano.
Em até 2 semanas após a contratação, você
receberá:
Um
Access Health CT

Suporte ao
vivo por chat

Ajuda gratuita
presencial e on-line

Encontre agentes
e especialistas em
contratação

Telefone:
1-855-490-2428

Compare os planos:
Leve em consideração os médicos, os medicamentos
receitados e os serviços clínicos para achar o plano
certo para você.

A primeira fatura da sua
seguradora
Contrate
agora

Entrar

Compare os
planos

sua seguradora

FEV

1º

A sua cobertura começa

Período de contratação em 2021
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.

FEV

28

Proteja sua
saúde. Obtenha
sua cobertura.

atualizações

#GetCoveredCT #AHCT
Para mais informações, acesse
Learn.AccessHealthCT.com

A Access Health CT segue as leis federais civis e não faz discriminações
atividades e programas de saúde.

Levando a você planos de saúde de qualidade

Sobre nós:
Access Health CT é um lugar onde você pode comprar,
comparar e contratar planos de saúde de qualidade.
É o único lugar onde você pode ser elegível a receber
auxílio financeiro, cober-tura gratuita ou de baixo custo
através do HUSKY Health (Medicaid / Programa de
Seguro Saúde Infantil).

Benefícios da cobertura:
Todos os planos da Access Health CT incluem benefícios
importantes para a sua saúde e a da sua família.
Serviços de prevenção,
como check-ups anuais,
vacinas, etc.

Assistência antes
e depois do
nascimento do
seu bebê

Medicamentos com
receita médica

Exames
laboratoriais

• Assistência externa – uma assistência que você recebe
sem estar internado no hospital
• Serviços pediátricos, como odontologia e oftalmologia
• Internações hospitalares
• Serviços e dispositivos para ajudar na sua recuperação
após uma doença ou acidente
• Acesso a salas de emergência
• Tratamentos de saúde mental e de abuso de substâncias

O que você precisa para
contratar:
Mais de 90% dos nossos clientes recebem
algum tipo de auxílio financeiro, cobertura
gratuita ou de baixo custo*

Reúna as seguintes informações sobre
você e sobre qualquer familiar que
deseja contratar o seguro:

Access Health CT é o único lugar onde você pode ser elegível
a receber auxílio financeiro, cobertura gratuita ou de baixo custo.*
O auxílio financeiro é baseado nas informações do seu processo
de adesão, como renda estimada, idade e endereço.

•

Datas de nascimento

•

Números do Seguro Social

•

Visto, Green Card ou documentos de imigração

Você é elegível a receber auxílio financeiro?

•

Mais recente formulário W2 e/ou formulários 1040
e 1099

•

Cobertura atual

•

Holerites, pró-labore ou outras

Recebe menos de:

Oferecemos cobertura médica por meio de:

Recebe menos de:
US$ 104,800

de todos os que moram com você na sua casa.

US$ 51,040
US$ 17,608
Pode ser
elegível a:
Auxílio financeiro

Medicaid/
Children’s Health

A Access Health CT trabalha em parceria com o
Departamento de Serviços Sociais de CT

Pode ser
elegível a:
Medicaid

Pessoa individual

US$ 36,156
Pode ser
elegível a:
Auxílio financeiro

Pode ser
elegível a:
Medicaid

Família de quatro pessoas

*Opções de cobertura gratuita ou de baixo custo através do HUSKY Health
(Medicaid/Programa de Seguro Saúde Infantil) para inscritos elegíveis.

Importante:
•

Após a contratação, você terá que fornecer
prestadas, como cidadania e renda.

•

Entre em contato conosco ao longo do ano
para informar alterações na sua conta,
como renda ou endereço.

