
NY State of Health  
to oficjalny nowojorski  
rynek ubezpieczeń zdrowotnych.

W jaki sposób można się 
zapisać?

™

Wszystkie plany NY State of Health przewidują 
bezpłatne świadczenia profilaktyczne 
na coroczne wizyty kontrolne i badania 
przesiewowe... 
Ale czy wiesz, w przypadku choroby, nawet gdy 
nie spłacono opłaty redukcyjnej?

NY State of Health przestrzega obowiązujących 
federalnych przepisów dotyczących praw 
obywatelskich oraz przepisów stanowych i nie 
dopuszcza się dyskryminacji ze względu na rasę, 
kolor skóry, pochodzenie narodowe, wyznanie /  
religię, płeć, wiek, stan cywilny / sytuację rodzinną, 
karalność, tożsamość płciową, orientację 
seksualną, predysponujące cechy genetyczne, 
status wojskowy czy status ofiary przemocy 
domowej ani dyskryminacji opartej na działaniach 
odwetowych.

W internecie na stronie  
nystateofhealth.ny.gov

Telefonicznie pod numerem 
1-855-355-5777
TTY 
1-800-662-1220

Odwiedź osobistego  
Asystenta pod adresem  
info.nystateofhealth.ny.gov/
findassistor

• Opłata redukcyjna jest kwotą, którą należy zapłacić, 
zanim plan pokryje koszty wszelkich usług zdrowotnych, 
które nie są świadczeniami prewencyjnymi. 

• Niektóre plany przewidują opłacenie wizyt 
lekarskich z powodu choroby przed spłaceniem 
opłaty redukcyjnej. 

• Oznacza to, że możesz wykupić tańszy plan, a Ty i każdy 
z członków Twojej rodziny, których to dotyczy, będziecie 
mieli do dyspozycji trzy bezpłatne lub tanie wizyty  
u lekarza z powodu choroby przed spłaceniem opłaty 
redukcyjnej. 

• Nadal może obowiązywać dopłata pacjenta, jeśli jest 
przewidziana planem. 

W jaki sposób działają plany pokrywające 
koszty wizyty u lekarza z powodu choroby 
przed spłaceniem opłaty redukcyjnej?
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Czym jest wizyta u lekarza z powodu choroby?1
• Wizyta u lekarza z powodu choroby to wizyta u lekarza, 

kiedy zachorujesz np. na grypę lub infekcję zatok1.



• Odwiedź stronę info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor

• Wyszukaj plany z „ST3PCP” w nazwie planu. 

W każdym okręgu dostępne są plany opieki zdrowotnej oferujące trzy bezpłatne lub tanie wizyty u lekarza.  
 
Dowiedz się więcej:

• Skorzystaj z narzędzia do planowania zakupów i porównywania planów NY State of Health 
dostępnego na stronie nystateofhealth.ny.gov

• Odwiedź bezpłatnego, certyfikowanego asystenta ds. rejestracji w NY State of Health.  
Aby znaleźć kogoś takiego w swojej okolicy:

• Zadzwoń do nas pod numer 1-855-355-5777, TTY: 1.800.662.1220.

W jaki sposób mogę znaleźć plan zdrowotny NY State of Health, który obejmuje 
trzy wizyty u lekarza z powodu choroby przed spłaceniem opłaty redukcyjnej? 
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Które z planów NY State of Health obejmują wizyty u lekarza z powodu 
choroby przed spłaceniem opłaty redukcyjnej?
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• W 2020 r. wszystkie standardowe plany Brązowe (z wyłączeniem opcji Health Savings Account 
[HSA]) będą obejmowały trzy bezpłatne wizyty u lekarza z powodu choroby, bez dopłaty pacjenta  
i opłaty redukcyjnej. 

• Niektóre plany Złote i Srebrne będą obejmowały również trzy wizyty u lekarza z powodu choroby 
przed spłaceniem opłaty redukcyjnej.2

• Standardowe plany Platynowe nie mają opłat redukcyjnych.

1. Wizyty u lekarza z powodu choroby obejmują wizyty w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej 
specjalizujących się w medycynie rodzinnej, medycynie chorób wewnętrznych, medycynie dziecięcej, 
położnictwie, ginekologii lub przychodniach zdrowia psychicznego, zaburzeń behawioralnych lub związanych 
z zażywaniem substancji szkodliwych. 

2. Podczas wizyty lekarskiej mogą być wykonywane niektóre usługi, takie jak badania laboratoryjne, a ich 
koszty mogą być objęte dopłatą lub opłatą redukcyjną. 
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