
Nie ryzykuj nieposiadania 
ubezpieczenia.  

NY State of Health to 
oficjalny nowojorski 
system ubezpieczeń 
zdrowotnych 
(Marketplace).

Jesteśmy po to,  
aby pomagać. 

Zarejestruj się teraz.

™

Posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego 
jest niezwykle ważne. Teraz bardziej niż 
kiedykolwiek. 
NY State of Health podjął wiele kroków, 
aby pomóc nowojorczykom, którzy nie 
mają ubezpieczenia lub tracą je wskutek 
utraty pracy.

Często zadawane pytania:

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 lub sytuację rodzinną, karalność, tożsamość płciową, 

orientację seksualną, predysponujące cechy genetyczne, status 

wojskowy czy status ofiary przemocy domowej, ani dyskryminacji 

opartej na działaniach odwetowych.

Przez Internet na stronie  
nystateofhealth.ny.gov

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

Nawiąż kontakt z doradcą 
ds. zapisów na stronie  
info.nystateofhealth.
ny.gov/findassistor

Zmiany w dochodach i utrata ubezpieczenia 
zapewnianego przez pracodawcę:
Co mam zrobić, jeśli pracodawca przestał zapewniać 
mi ubezpieczenie zdrowotne lub jeśli nie stać mnie na 
ubezpieczenie COBRA oferowane przez pracodawcę? 
• Możesz kwalifikować się do uzyskania wsparcia w opłaceniu 

ubezpieczenia zdrowotnego przez NY State of Health. Możesz 
też mieć uprawnienia do bezpłatnego ubezpieczenia.  

• Nie czekaj, złóż wniosek już teraz. Aby móc się zarejestrować 
w tym roku, musisz złożyć wniosek w ciągu 60 dni od dnia 
utraty ubezpieczenia.  

PODSTAWOWE INFORMACJE

Zmiany ubezpieczenia 
zdrowotnego NY State of 
Health w czasie zagrożenia 
koronawirusem

KARTA INFORMACYJNA

Co mam zrobić, jeśli moje dochody uległy zmianie, ale 
mam już ubezpieczenie w ramach NY State of Health? Czy 
mogę uzyskać dodatkową pomoc w opłacaniu składek 
ubezpieczeniowych? 
• Możesz kwalifikować się do wsparcia finansowego przy 

opłacaniu ubezpieczenia.  W ciągu 60 dni od zmiany 
zaktualizuj informacje o dochodach na swoim koncie.  Możesz 
kwalifikować się do dodatkowej pomocy finansowej, która może 
obniżyć koszty Twojego ubezpieczenia.  



Czym jest ustawa 

o pomocy, ulgach 

i zabezpieczeniu 

ekonomicznym  

w czasie epidemii 

koronawirusa 

(Coronavirus Aid, 

Relief and Economic 

Security Act, CARES)?

Ustawa o pomocy, 
ulgach i bezpieczeństwie 
ekonomicznym w czasie 
epidemii koronawirusa 
(Coronavirus Aid, Relief and 
Economic Security Act, 
CARES) została przyjęta 
przez Kongres i podpisana 
przez Prezydenta Trumpa 
27 marca 2020 r.  
Ten wart 2,2 bln USD pakiet 
pomocy gospodarczej 
został przeznaczony na 
cele ochrony Amerykanów 
przed skutkami drowotnymi  
i ekonomicznymi epidemii 
COVID-19.
Ustawa CARES zapewnia 
pomoc gospodarczą 
dla amerykańskich 
pracowników, ich rodzin  
i małych przedsiębiorstw. 
Ma także na celu 
utrzymanie miejsc pracy  
w amerykańskim przemyśle.

PODSTAWOWE 
INFORMACJE

Opcje ubezpieczenia zdrowotnego NY State of 
Health w czasie zagrożenia koronawirusem

™

NOWA INFORMACJA: Wypłata dochodu ze środków 
federalnych lub zasiłku dla bezrobotnych podczas 
epidemii COVID: 

Otrzymałam/em płatność z tytułu ustawy federalnej CARES (tzw. zasiłek 
stymulacyjny, ang. stimulus payment). Czy ta kwota jest uwzględniania jako 
dochód we wniosku składanym w NY State of Health? 
• Nie. Zasiłek stymulacyjny nie jest liczony jako dochód w przypadku żadnego  

z klientów NY State of Health.  Kwalifikujący się klienci otrzymają jednorazową 
płatność z Departamentu Skarbu USA (U.S. Department of the Treasury). 
Płatności te są wypłacane na mocy nowego prawa federalnego, tzw. ustawy 
CARES, uchwalonej w odpowiedzi na pandemię COVID-19. Kwalifikujący się 
klienci otrzymają jednorazową płatność w wysokości 1200 USD na osobę 
dorosłą i 500 USD na dziecko.  

Oprócz regularnych świadczeń dla bezrobotnych otrzymuję od 
stanu świadczenie dla bezrobotnych z powodu pandemii (Pandemic 
Unemployment Compensation).  Czy składając wniosek o ubezpieczenie 
zdrowotne za pośrednictwem NY State of Health, mam zgłosić to 
świadczenie jako dochód?  
• To zależy od Ciebie.  Płatności w ramach programu Pandemic Unemployment 

Compensation (600 USD tygodniowo) liczą się jako dochód w przypadku 
niektórych osób zgłaszających się do programu NY State of Health.

• Uwzględnij rekompensatę z tytułu utraty pracy z powodu pandemii we 
wniosku, jeśli:

• W Twoim gospodarstwie domowym nie ma dzieci ORAZ 
• Twój roczny dochód przekracza 25 520 USD na osobę lub 

34 480 USD na parę.

• NIE uwzględniaj rekompensaty z tytułu utraty pracy z powodu pandemii w 
zgłoszeniu, jeśli:

• Masz dzieci*. 
• Twój przewidywany roczny dochód jest niższy niż 25 520 USD na 

osobę lub 34 480 USD na parę.

• Jeśli musisz zaktualizować swój wniosek, aby dodać świadczenie Pandemic 
Unemployment Compensation jako dochód, doradcy NY State of Health  
i dział obsługi klienta są do Twojej dyspozycji.

* Termin „dzieci” oznacza dziecko poniżej 19. roku życia, lub osoby 19- i 20-letnie studiujące w trybie dziennym.   
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PODSTAWOWE 
INFORMACJE

Opcje ubezpieczenia zdrowotnego NY State of 
Health w czasie zagrożenia koronawirusem

™

Okresy karencji i opłacanie składek ubezpieczeniowych: 
Zapisuję się do programu Essential Plan (EP), a moja składka wynosi 20 USD miesięcznie.  Czy muszę wpłacić 
pierwszą składkę w ciągu 10 dni, aby ubezpieczenie zaczęło obowiązywać?
• W okresie zagrożenia koronawirusem programy ubezpieczeń zdrowotnych dają dłuższy okres na wpłatę pierwszej 

składki wynoszącej 20 USD.  Zapytaj o szczegóły ubezpieczyciela oferującego program, do którego się zgłaszasz.
 
Zapisuję się do programu Qualified Health Plan (QHP).  Czy muszę wpłacić pierwszą składkę w ciągu 
dziesięciu dni od daty rozpoczęcia okresu ubezpieczenia? 
• Tak.  Wszystkie osoby zapisujące się do ubezpieczenia QHP, w tym te, które płacą pełną składkę, oraz te, które 

otrzymują zaliczkę na poczet ulgi podatkowej (APTC), są zobowiązane do wpłacenia pierwszej składki, aby 
ubezpieczenie zaczęło obowiązywać. W niektórych programach okres 10 dni może być przedłużony.  Zapytaj  
o szczegóły ubezpieczyciela oferującego program ubezpieczeniowy, do którego się zgłaszasz. 

Mam już ubezpieczenie Qualified Health Plan i otrzymuję pomoc w opłacaniu składek w postaci zaliczek na 
poczet ulgi podatkowej (APTC).  Ile czasu mam na opłacenie miesięcznej składki?  
• W okresie zagrożenia koronawirusem okres, w którym musisz zapłacić miesięczną składkę, tzw. „okres karencji”, 

został przedłużony z 90 do 120 dni.  Aby zakwalifikować się do przedłużonego okresu karencji, nie musisz 
wykazywać, że masz trudności finansowe. Terminy płatności będą podane na fakturze od ubezpieczyciela. 

• Jeśli nie wpłacisz składki podczas tego 120-dniowego okresu karencji, Twój ubezpieczyciel może zakończyć okres 
Twojego ubezpieczenia zdrowotnego w 60. dniu okresu karencji. Po tej dacie nie będziesz mieć dostępu do żadnych 
wykorzystywanych wcześniej usług i możesz nie być w stanie uzyskać ubezpieczenia przez pozostałą część roku 
(chyba że zaistnieje kwalifikujące się zdarzenie życiowe uprawniające Cię do udziału w programie SEP).  

• Jeśli masz problemy z opłacaniem składek ubezpieczeniowych, skontaktuj się z NY State of Health lub porozmawiaj 
ze swoim ubezpieczycielem.  Być może istnieje bardziej przystępna dla Ciebie opcja. 

• Uwaga: NYS Department of Financial Services opublikował wytyczne dla osób, które płacą pełną składkę 
ubezpieczeniową.  W przypadku tej grupy osób wymagane jest zaświadczenie o trudnościach spowodowanych 
przez epidemię COVID-19.  


