Czy mogę się zapisać?
Chociaż okres otwartych zapisów w 2021 r. dobiegł
końca, możesz zapisać się do ubezpieczenia zdrowotnego
o każdej porze roku, jeśli kwalifikujesz się do programu
HUSKY Health (Medicaid/program ubezpieczeń
zdrowotnych dla dzieci) LUB w ramach specjalnego
okresu zapisów. Aby zapisać się w specjalnym okresie
zapisów musi wystąpić kwalifikujące zdarzenie życiowe.

Masz pytania? Służymy pomocą.
AccessHealthCT.com

Pomoc na czacie
na żywo

Bezpłatna pomoc osobista
i wirtualna

Znajdź brokerów i
specjalistów ds. zapisów

Telefon:
1-855-490-2428

Kwalifikujące zdarzenia życiowe obejmują:
• Zawarcie związku małżeńskiego
• Ciąża, poród, adopcja lub opieka zastępcza
• Utrata ubezpieczenia z powodu niedawnej
przeprowadzki do CT
• Utrata ubezpieczenia z powodu zmiany pracy
• Rozwód lub separacja prawna
• Przekroczenie wieku uprawniającego do korzystania z
planu rodziców
• Niedobrowolna utrata ubezpieczenia

Porównaj plany:
Szukając odpowiedniego dla siebie planu weź pod
uwagę lekarzy, leki na receptę i usługi medyczne.

Terminy weryfikacji:
Kwalifikujące zdarzenie
życiowe
do 60 dni na złożenie
wniosku w AHCT

Enroll Now

Sign In

Compare Plans

Potrzebujesz
ubezpieczenia
teraz? Chroń
swoje zdrowie.
Specjalny okres zapisów w 2021 r.

Rozpocznij wypełnianie
wniosku
do 30 dni na potwierdzenie
kwalifikującego zdarzenia
życiowego

Potwierdź kwalifikujące
zdarzenie życiowe
do 90 dni od daty złożenia
wniosku na potwierdzenie
innych informacji z wniosku
(na żądanie)

Zweryfikuj informacje

Aby uzyskać szczegółowe informacje, odwiedź
Learn.AccessHealthCT.com/Qualifying-Life-Event

Si hablas español, hay servicios gratuitos de ayuda
lingüística a tu disposición. Llama 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 przestrzega obowiązujących federalnych przepisów
dotyczących praw obywatelskich i w swoich programach zdrowotnych
i działaniach nie dyskryminuje nikogo ze względu na rasę,
kolor skóry, narodowość, wiek, niepełnosprawność lub płeć.

Pomoc w znalezieniu wysokiej jakości planów
ubezpieczenia zdrowotnego

O nas:
Access Health CT to miejsce, w którym można zakupić, porównać i
zapisać się do wysokiej jakości planów opieki zdrowotnej. To jedyne
miejsce, w którym można zakwalifikować się do otrzymania pomocy
finansowej lub, w przypadku osób uprawnionych, zapisać się do
bezpłatnego lub niedrogiego ubezpieczenia w ramach programu HUSKY
Health (Medicaid/program ubezpieczeń zdrowotnych dla dzieci).

Korzyści ubezpieczenia:
Wszystkie plany Access Health CT obejmują ważne, podstawowe
świadczenia zdrowotne, które pomagają dbać o zdrowie Twoje i
Twojej rodziny.
Usługi profilaktyczne,
takie jak coroczne badania
kontrolne, zastrzyki itp.

Opieka przed i po
urodzenia dziecka

Leki na receptę

Testy laboratoryjne

• O
 pieka ambulatoryjna – opieka zapewniania bez przyjęcia
do szpitala
• U
 sługi pediatryczne, takie jak opieka stomatologiczna i
okulistyczna dla dzieci
• Leczenie w szpitalu, czyli opieka szpitalna
• U
 sługi i wyroby ułatwiające powrót do zdrowia po chorobie
lub urazie
• Wizyty na oddziałach ratunkowych
• L
 eczenie w zakresie zdrowia psychicznego i leczenie
uzależnień

Pomoc finansowa:

Co jest wymagane do rejestracji:

Ponad 90% osób otrzymuje jakąś formę
pomocy finansowej, tanie lub bezpłatne
ubezpieczenie*

Przygotuj te informacje dla
siebie i wszystkich domowników
ubiegających się o ubezpieczenie:

Pomoc finansowa oparta jest na danych podanych we
wniosku, takich jak szacowany dochód, wiek i adres.

•	Daty urodzenia
•

	Numery ubezpieczenia społecznego

Czy kwalifikujesz się do otrzymania
pomocy finansowej?

•

	Wiza, zielona karta lub dokumenty imigracyjne

•

	
Ostatni
formularz W2 i/lub formularz 1040,
formularz 1099

Zarobki poniżej:

Zarobki poniżej:

•	Odcinki wypłat, zestawienia zysków i strat lub inne
informacje dotyczące zatrudnienia, w celu potwierdzenia
dochodu wszystkich osób z gospodarstwa
domowego podanych w zeznaniu podatkowym

$104 800

Oferujmy opiekę zdrowotną poprzez:
$51 040

Można
kwalifikować
się do: Pomocy
finansowej

Medicaid/Program ubezpieczeń
zdrowotnych dla dzieci
Access Health CT współpracuje z Wydziałem Usług Społecznych CT

$17 608
Można
kwalifikować się
do: Medicaid

Jedna osoba

Można
kwalifikować
się do: Pomocy
finansowej

•	Obecne ubezpieczenie

$36 156
Można
kwalifikować się
do: Medicaid

Czteroosobowa rodzina

*Tanie i bezpłatne opcje ubezpieczenia poprzez program HUSKY Health
(Medicaid/Program ubezpieczeń zdrowotnych dla dzieci) dla kwalifikujących
się osób.

Ważne:
•

	 zapisaniu się może być konieczne dostarczenie
Po
dokumentów potwierdzających dane podane we
wniosku, takie jak obywatelstwo i dochody.

•	Skontaktuj się z nami w ciągu roku, aby zgłosić
zmiany na koncie, takie jak dochód lub adres.

