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 Przez pomoc pracownika

Zdziwisz  
się…
jak łatwo jest uzyskać dobry, 
tani plan zdrowotny.

W ramach NY State of Health znajdziesz:
• Wiele dobrych planów zdrowotnych  
 świadczonych przez znane firmy
• Pomoc w opłaceniu wybranego planu
•  Plan podstawowy Essential Plan dla osób  

o niższych dochodach

Zapisanie się jest proste. Przygotuj poniższe  
informacje w odniesieniu do każdego członka rodziny:
• Daty urodzenia
•   Numery ubezpieczenia społecznego lub  

w przypadku legalnych imigrantów numery 
dokumentów w razie ich posiadania

•  Informacje dotyczące zatrudnienia, dochodu  
i ubezpieczenia zdrowotnego
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Plan zasadniczy 

Plan zasadniczy jest idealnym rozwiązaniem dla 
wielu Nowojorczyków o niższych dochodach.  
Dla niektórych kosztuje nawet mniej niż dolara 
dziennie. Dla innych jest zupełnie bezpłatny.

NIE STOSUJE ŻADNYCH POTRĄCEŃ dzięki czemu plan 
niezwłocznie zaczyna opłacać opiekę zdrowotną. Plan 
zasadniczy oferuje te same świadczenia, co inne plany 
zdrowotne:

• wizyty u lekarza, włączając lekarzy specjalistów
• badania zlecane przez lekarza
• leki na receptę
• hospitalizację lub opiekę ambulatoryjną

W ramach Planu zasadniczego opłacany udział za każdą 
usługę opieki zdrowotnej — czyli współpłatność — są 
również bardzo niskie.  A czasami wynoszą nawet 0 USD.

Nie płacisz nic za usługi, których celem jest zapewnienie 
zdrowia, takie jak rutynowe badania lekarskie  
i przesiewowe.

 
 Zapisz się do planu podstawowego już dziś. 
Możliwość zapisu PRZEZ CAŁY ROK.

  1-855-355-5777 lub dla osób  
z upośledzeniami słuchu: 1-800-662-1220

 nystateofhealth.ny.gov

 Przez bezpłatną pomoc pracownika

Pomoc jest dostępna w Twoim języku.
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NY State of Health przestrzega stosownych Federalnych przepisów dotyczących praw 
obywatelskich oraz przepisów stanowych i nie dyskryminuje nikogo ze względu na rasę, 
kolor skóry, pochodzenie narodowe, wyznanie/religię, płeć, wiek, stan cywilny/sytuację 
rodzinną, niepełnosprawność, areszt, skazanie, tożsamość płciową, orientację seksualną, 
predysponujące cechy genetyczne, status wojskowy, status ofiar przemocy domowej 
oraz/lub nie stosuje działań odwetowych.


