
דא זענען 6 זאכן איבער וואס צו טראכטן ווען איר 
קלויבט אויס א העלטה פלאן:

פרימיומס  1
   דאס איז די מאנאטליכע באצאלונג וועלכע איר מאכט צו די העלטה פלאן, נאכדעם וואס איר 
ערהאלט סיי וועלכע פינאנציעלע הילף פאר וועלכע איר זענט בארעכטיגט דורך די מארקעט 

פלאץ. איר באצאלט דאס יעדן חודש, צי איר ניצט מעדעצינישע באהאנדלונג אדער נישט. אין 
אלגעמיין, אלץ העכער די פרימיום, אלץ ווייניגער וועט איר דארפן ארויסנעמען פון טאש ווען 

איר ערהאלט סערוויסעס.

ארויס-פון-טאש קאסטן  2
עס זענען דא קאסטן וועלכע איר באצאלט ווען איר ערהאלט מעדעצינישע באהאנדלונג. זאכן ווי:   

•  אראפרעכענונגען – איר באצאלט דאס קודם. דאס איז די סומע וועלכע איר באצאלט איידער    
אייער העלטה פלאן הייבט אן צו באצאלן פאר סערוויסעס. געוויסע פלענער האבן נישט קיין 

אראפרעכענונגען.
•  קא-פעי – איר באצאלט א באשטימטע סומע פאר יעדע דאקטאר באזוך, דראג אדער    

אנדערע סערוויס, די העלטה פלאן באצאלט דאס איבריגע.
•  קא-אינשורענס – איר באצאלט א פראצענט פון די קאסטן, די העלטה פלאן באצאלט דאס    

איבריגע. נישט אלע העלטה-פלענער האבן קא-אינשורענס.
•  ארויס-פון-טאש מאקסימומס – די מערסטע וואס איר דארפט באצאלן אין א יאר- זייער    

וויכטיג! אלע מארקעט פלעצער העלטה פלענער האבן אן ארויס-פון-טאש מאקסימום.

4 מעטאלענע שטאפלען  3
   פלענער זענען ארגאנאזירט אין 4 אנדערע מעטאלענע שטאפלען. די מעטאלענע שטאפלען 

גיבן אייך א באגריף פון וואס איר וועט דארפן באצאלן.

 די עצות אין די פאקט 
בויגן וועלן אייך העלפן 

אויסצוקלויבן א העלטה 
פלאן באזירט אויף די 

פאקטארן וועלכע זענען 
וויכטיג פאר אייך.

שנעלע פאקטן

 פארשטיין ווי אזוי אויסצוקלויבן 
א העלטה פלאן

פאקט בויגן
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ארויס-פון-טאש קאסטןפרימיומסמעטאלענע שטאפלען

ווייניגסטעהעכסטעפלאטינום פלענער:

ווייניגערהעכערגאלד פלענער:

מיטלמעסיגמיטלמעסיג*זילבער פלענער:

העכסטעווייניגסטעבראנז פלענער:

מער <

*פאר געוויסע מענטשן, געוואנדן אין זייער איינקופט, קען די זילבענע שטאפל זיין די בעסטע אויסוואל ווייל עס איז 
דא פינאנציעלע הילף צו רעדוצירן קאסטן פון די אייגענע טאש. 



געדעקטע סערוויסעס  4
   טראכט צי איר ווילט איבריגע סערוויסעס. “סטאנדארט פלענער” דעקן די זעלבע 10 סערוויסעס 

און די ארויס-פון-טאש קאסטן זענען די זעלבע. די חילוק צווישן “סטאנדארט פלענער” 
געאפפערט דורך אנדערע פירמעס איז די פארזארגער נעטווארק, מעדעצין פארמולערי און 

פרימיום. “נישט-סטאנדארט פלענער” דעקט צומאל איבריגע סערוויסעס ווי ציין און זעהן 
באהאנדלונג פאר ערוואקסענע.

דאקטוירים אין די נעטווארק   5
   יעדע שפיטאל פלאן האט א קאנטראקט מיט געוויסע דאקטוירים און שפיטעלער. עס קען זיין 

טייער צו ניצן דאקטוירים און שפיטעלער אינדרויסן פון די נעטווארק. קוקט צו זעהן אויב אייערע 
דאקטוירים זענען אין די נעווארק.

מעדעצין פארמולערי  6
   באקוקט די העלטה פלאן’ס דראג פארמולערי, אדער ליסטע פון געדעקטע מעדעצינען, צו זען 
אויב די מעדעצינען וועלכע איר נעמט ווערן געדעקט און וויפיל איר וועט צאלן יעדעס מאל ווען 

איר באקומט א פרעסקריפשאן אויסגעפילט.
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קלויבט אויס א העלטה פלאן ביז די 15’טע פונעם חודש פאר דעקונג אנגעהויבן 
אויפ’ן 1’טן פונעם פאלגענדע חודש. געדענקט, מערסטנס מענטשן מוזן זיך 

איינשרייבן דורכאויס די יערליכע אפענע איינשרייבונג פעריאד.
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nystateofhealth.ny.gov

 
 דורכ’ן טעלעפאן אויף 

 1-855-355-5777
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1-800-662-1220


