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OKRESY PRZYJMOWANIA ZAPISÓW
Okres w roku,
w którym istnieje
możliwość zapisania
się do ubezpieczenia
zdrowotnego zależy
od rodzaju
ubezpieczenia
zdrowotnego, do
którego pacjent jest
uprawniony.

Dlaczego należy zapisać się do ubezpieczenia
zdrowotnego w ramach NY State of Health?
Istnieje wiele powodów zapisania się do ubezpieczenia zdrowotnego, a NY
State of Health ułatwia zakup i zapisanie się do wszechstronnego, taniego
ubezpieczenia. Do wyboru jest wiele różnych polis ubezpieczenia. Zapewniamy
pomoc specjalistów w tym zakresie. Można również zakwalifikować się do
bezpłatnego ubezpieczenia lub wsparcia finansowego
w celu opłacenia ubezpieczenia.

Jakiego rodzaju programy oferuje NY State of
Health?
NY State of Health umożliwia zakup i zapisanie się do Medicaid, programów
Child Health Plus, Plan podstawowy, oraz warunkowych programów
zdrowotnych.

Kiedy można się zapisać?
Przez Internet na stronie
nystateofhealth.ny.gov
Przez telefon pod numerem
1-855-355-5777
TTY
1-800-662-1220
Prawo do złożenia zażalenia
Spotkanie z pracownikiem
udzielającym pomocy

NY State of Health zapewnia zgodność
z obowiązującymi federalnymi ustawami
dotyczącymi praw obywatelskich i nie
dopuszcza się dyskryminacji ze względu
na rasę, kolor skóry, pochodzenie, płeć,
wiek lub niepełnosprawność w ramach
swoich programów zdrowotnych
i działań.

Czas zapisania zależy od programu, do którego pacjent jest uprawniony, co
opiera się na wieku, dochodach i innych czynnikach. Możliwość zapisu trwa
przez cały rok w przypadku uprawnienia do:
• Medicaid
• Child Health Plus
• Plan podstawowy
Istnieje możliwość zapisania się do warunkowego programu zdrowotnego
podczas corocznego otwartego okresu przyjmowania zapisów lub
specjalnego okresu przyjmowania zapisów pod warunkiem posiadania
uprawnienia.
Rdzenni Amerykanie i mieszkańcy Alaski mogą zapisać się w dowolnym
momencie roku do dowolnego programu NY State of Health.

Co oznacza otwarty okres przyjmowania zapisów?
Otwarty okres przyjmowania zapisów to ograniczony okres w roku
– zazwyczaj od listopada do stycznia – gdy można zapisać się do
warunkowego programu zdrowotnego. W przypadku niezapisania się
w okresie tych miesięcy należy odczekać do kolejnego otwartego okresu
przyjmowania zapisów. Istnieją pewne wyjątki. Istnieje możliwość zapisania
się do warunkowego programu zdrowotnego poza otwartym okresem
przyjmowania zapisów pod warunkiem uprawnienia do specjalnego okresu
przyjmowania zapisów.
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Co oznacza specjalny okres przyjmowania
zapisów?
Specjalny okres przyjmowania zapisów ma miejsce w przypadku wystąpienia
specjalnego zdarzenia życiowego (nazywanego „uprawniającym zdarzeniem
życiowym”), które umożliwia zapisanie się lub zmianę ubezpieczenia
w ramach warunkowego programu zdrowotnego poza otwartym okresem
przyjmowania zapisów.

Jakie uprawniające zdarzenia życiowe mogą
uprawniać do specjalnego okresu przyjmowania
zapisów?
Uprawniające zdarzenia życiowe obejmują:
• Utratę ubezpieczenia zdrowotnego (z powodów innych niż
nieopłacenie opłacenia składki)
• Przeniesienie się do stanu Nowy Jork lub w ramach stanu
zapewniające dostęp do nowych programów zdrowotnych
• Małżeństwa lub związki partnerskie (konieczne jest posiadanie innego
ubezpieczenia z ostatnich 60 dni)
• Rozwód lub separację
• Ciążę potwierdzoną przez lekarza
• Urodziny lub adopcję dziecka lub umieszczenie dziecka w rodzinie
zastępczej
• Uzyskanie lub utrata uprawnienia do wparcia finansowego w opłaceniu
ubezpieczenia w warunkowym programie zdrowotnym
• Uzyskanie statusu obywatela lub uprawnionego do pobytu mieszkańca
Należy zgłosić uprawniające zdarzenie życiowe do Wydziału Zdrowia stanu
Nowy Jork w ciągu 60 dni. Konieczne może być przedstawienie dowodu
uprawniającego zdarzenia życiowego dla potrzeb nowego programu
zdrowotnego lub NY State of Health.

Przez Internet na stronie
nystateofhealth.ny.gov
Przez telefon pod numerem
1-855-355-5777
TTY
1-800-662-1220

Jak dowiedzieć się do którego programu jest się
uprawnionym?
Istnieją trzy łatwe sposoby, aby sprawdzić uprawnienie do ubezpieczenia
zdrowotnego:
• Złożyć wniosek on-line na stronie nystateofhealth.ny.gov
• Zadzwonić pod nr centrum obsługi klienta 1-855-355-5777
• Spotkać się osobiście z pracownikiem udzielającym pomocy

Prawo do złożenia zażalenia
Spotkanie z pracownikiem
udzielającym pomocy

10205 (Polish)

Objaśnimy proces zapisu, poinformujemy, do
którego programu są Państwo uprawnieni oraz kiedy można
się zapisać. Pomoc jest dostępna w każdym języku.
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