Czy straciłeś/aś ubezpieczenie zdrowotne w czasie pracy i

musisz zapisać się do planu ubezpieczenia zdrowotnego?
•

Masz do 60 dni na zapisanie się do planu ubezpieczenia
zdrowotnego po utracie pracy.

•

Możesz zarejestrować się przed zakończeniem
bieżącego okresu ubezpieczenia, aby uniknąć okresu,
kiedy nie będziesz mieć ubezpieczenia.

•

Ubezpieczenie zdrowotne może rozpocząć się od
pierwszego dnia miesiąca, po zakończeniu
poprzedniego okresu ubezpieczenia.

•

Jeśli zmieniły się Twoje dochody, możesz kwalifikować
się do planów oferowanych za pośrednictwem rynku
ubezpieczeń zdrowotnych (ACA Health Insurance
Marketplace), co może być najtańszą opcją.

Odwiedź
GetCovered.Illinois.gov
i uzyskaj pomoc przy rejestracji
Odwiedź stronę
Healthcare.gov
lub zadzwoń pod numer
(800) 318-2596
i porównaj plany ubezpieczenia
zdrowotnego Marketplace i aby
zapisać się na wizytę planową

Plany ACA Health Insurance Marketplace oferują subsydia (ulgi
podatkowe), które pomagają obniżyć miesięczne składki i koszty
bieżące, zapewniając dostęp do przystępnego cenowo ubezpieczenia
zdrowotnego, szczególnie dla osób nieposiadających ubezpieczenia
poprzez swojego pracodawcę, Medicaid lub Medicare.
Dowiedz się, czy kwalifikujesz się do Medicaid i innych
programów medycznych
Medicaid jest finansowanym przez rząd federalny i stanowy
programem ubezpieczeń zdrowotnych dla osób i rodzin o niskich
dochodach. Kryteria kwalifikacyjne do Medicaid opierają się
zasadniczo na dochodach, wieku, niepełnosprawności, ciąży,
wielkości gospodarstwa domowego i roli wnioskodawcy w domu.

Jeśli kwalifikujesz się do otrzymania Medicaid, możesz aplikować przez cały rok przez
https://abe.illinois.gov/abe/access/ lub HealthCare.gov, na federalnym rynku ubezpieczeń zdrowotnych. Jeśli
złożysz podanie o Medicaid przez Healthcare.gov i zakwalifikujesz się, rząd federalny powiadomi o tym Twoją
agencję stanową, która skontaktuje się z Tobą w sprawie rejestracji. Stany mają 45 dni na rozpatrzenie wniosku
Medicaid.
Wśród dodatkowych programów ubezpieczeń medycznych znajdują się All Kids, FamilyCare oraz program
Healthcare and Family Services (HFS) Medical Benefits dostępny dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Aby
dowiedzieć się więcej o Programach ubezpieczeń medycznych w stanie Illinois, odwiedź:
https://www.illinois.gov/hfs/medicalclients lub zadzwoń pod numer 800-843-6154.
Co należy wiedzieć o krótkoterminowych ograniczonych czasowo planach ubezpieczeń zdrowotnych
Prawo nie wymaga, aby programy te obejmowały wszystkie istotne świadczenia lub obejmowały osoby, na
których ciąży obowiązek spełnienia wcześniej istniejących warunków, tak jak ma to miejsce w przypadku
wszystkich programów ACA Marketplace. Upewnij się, że rozumiesz, co jest zawarte i co nie jest zawarte w
Twoim planie ubezpieczenia zdrowotnego.

