
ווער איז בארעכטיגט דערצו?
מענטשן וועלכע זענען: 

ניו יארק סטעיט איינוואוינער  •
•  קענען נאכקומען עסענשל פלאן איינקונפט 

פאדערונגען 
•  לעגאל אנוועזנד אין די פאראייניגטע שטאטן

19-64 יאר אלט  •
•  נישט בארעכטיגט פאר Medicaid, אדער 

Child Health Plus
•  נישט בארעכטיגט פאר עמפלויער דעקונג 

וואס איז געדעקט?
אומזיסטע פארמיידנדע קעיר  •

אינפעישאנט קעיר   •

אוטפעישאנט סערוויסעס   •

מעטוירניטי און נייגעבוירן קעיר   •

עמערדזשענסי סערוויסעס  •

לאבאראטאריע און אימעדזשינג  •

•  פרעסקריפשאן מעדיצינען

•   רעהאביליטאציע און האביליטאציע 
סערוויסעס

•   גייסטישע געזונטהייט און סובסטאנץ 
באנוץ דיסארדערס

•   געזונטהייט און כראנישע קראנקהייט 
מענעדזשמענט סערוויסעס

 עסענשל פלאן
אין א בליק

פארבינדט זיך מיט אונז:
TTY 1-800-662-1220 1-855-355-5777 אדער  |   nystateofhealth.ny.gov 

NY State of Health העלס באשטעטיקט מיט בארעכטיגטע פעדעראלע ציווילע 
רעכט געזעצן און שטַאט געזעצן, און טוט נישט דיסקרימינירן אויף די באזע פון רַאסע, 

פארבן, נאציאנאלע איינשטעאונג, עמונע\רעליגיע, געשלעכט, עלטער, מעריטאלע\
משּפחה שטאנד, ַארעסט רעקָארד, פַארברעכער איבערצייגונג, דזשענדער 

אידענטיטעט, געשלעכט ָאריענטירונג, ּפרעדיסּפָאנירטע גענעטיק קערַאקטעריסטיקס, 
מיליטעריש סטַאטוס, הויז גווַאלד קָארבן סטַאטוס און\ָאדער ריטַאליאצייע.



  וויפיל קאסט די עסענשל פלאן?   
 פרימיומס: די מאנאטליכע פרימיום איז $20 פער מענטש אדער $0, געוואנדן אויפן אינקאם.  

קאסט אנטיילנעמונג: עס איז נישט דא קיין דידאקטיבל. אונטן זענען ביישפילן פון עסענשל פלאן קאסט שטאפלען. 
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יערליכע אינדיווידועלע פארדינסט: 
$18,210-$12,140

יערליכע אינדיווידועלע פארדינסט:
$24,280-$18,211

$0$20מאנאטליכע פרימיום

גארנישטגארנישטיערליכע דידאקטיבל

אומזיסטאומזיסטפארמיידנדע קעיר

$0$15פריימערי קעיר דאקטער באזוך

$0$25ספעציאליסט באזוך

$0$150אינפעישאנט שפיטאל באזוך פער אדמישאן

$0$15ביהעיוויארעל העלט אוטפעישאנט באזוך

$0$150ביהעיוויארעל געזונטהייט אינפעישאנט באזוך פער אדמישאן

$0$75עמערדזשענסי רום

$0$25אורדזשענט קעיר

$0$15פיזישע טעראפיע, ספיטש טעראפיע, אקיופעישאנעל טעראפיע

קאסט אנטיילנעמונג פאר העלטקעיר סערוויסעס

יערליכע אינדיווידועלע פארדינסט:
אונטער *$12,140-$18,210

יערליכע אינדיווידועלע פארדינסט:
$24,280-$18,211

$1$6דזשענעריק

$3$15בעפארצוגטע פירמע

$30 $3נישט- בעפארצוגטע פירמע

*$0 פאר מענטשן מיט פארדינסט אונטער $12,140.

קאסט אנטיילנעמונג פאר פרעסקריפשאן מעדיצינען

יערליכע אינדיווידועלע פארדינסט:
אונטער $12,140-$18,210

יערליכע אינדיווידועלע פארדינסט:
$24,280-$18,211

דענטל און זע-קראפט

 0 $ )נידריגע פארדינסט איינגעשריבענע( 

קען געקויפט ווערן פאר א צוגאבע 
פרימיום )העכערע פארדינסט 

איינגעשריבענע(

 קען געקויפט ווערן פאר א 
צוגאבע פרימיום

קאסט אנטיילנעמונג פאר דענטל און זע-קראפט בענעפיטן


