KARTA INFORMACYJNA

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
NA TEMAT

programu Essential
Plan
W jaki sposób można
się zapisać?
nystateofhealth.ny.gov
LUB

1-855-355-5777 lub
TTY: 1-800-662-1220
LUB

	Uzyskując bezpłatną
pomoc od certyfikowanego
osobistego doradcy
w pobliżu miejsca
zamieszkania lub pracy.
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Co to jest Essential Plan?
Plan ubezpieczenia zdrowotnego dla nowojorczyków bez składek dla
kwalifikujących się osób. Oferuje te same kluczowe świadczenia.

Kto może go wykupić?
Osoby o niższych dochodach, które nie kwalifikują się do programu
Medicaid lub Child Health Plus.
Liczba osób
w gospodarstwie domowym

Maksymalny
dochód

1

25 760 USD

2

34 840 USD

3

43 920 USD

4

53 000 USD

Czy mogę uzyskać
pomoc we własnym
języku?

Jakie są koszty?

Pomoc jest dostępna
w różnych językach,
telefonicznie oraz osobiście.

Jakie inne oszczędności zapewnia mi ten plan?

Kiedy można się zapisać?
Zapisy do Essential Plan trwają
cały rok.
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.
10222 - Polish

Miesięczna składka wynosi 0 USD dla klasyfikujących się osób.

Nie obowiązują ŻADNE OPŁATY REDUKCYJNE, dzięki czemu plan
zaczyna opłacać opiekę zdrowotną od razu.
Świadczenia stomatologiczne i okulistyczne są uwzględnione bez
ponoszenia kosztów.
Zyskujesz BEZPŁATNĄ OPIEKĘ PROFILAKTYCZNĄ, w tym regularne
badania lekarskie oraz przesiewowe w celu ochrony zdrowia.

Co obejmuje Essential Plan?
Takie same usługi jak w przypadku innych planów, w tym:
• wizyty lekarskie, w tym lekarzy specjalistów
• badania zlecane przez lekarza
• leki na receptę
• pobyt w szpitalu i opiekę ambulatoryjną i wiele więcej
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