
Pomożemy Ci porównać różne plany zdrowotne i znaleźć 
odpowiednie ubezpieczenie dla Ciebie i Twojej rodziny. 

NY State of Health oferuje plany z niższymi składkami lub bez składek, 
obejmujące darmowe usługi prewencyjne, brak dopłat za podstawową opiekę 
zdrowotną oraz tanie leki na receptę.  Od teraz większa liczba mieszkańców 
Nowego Jorku może skorzystać z rozszerzonego federalnego programu 
wsparcia finansowego i obniżyć koszty ubezpieczenia zdrowotnego.

Medicaid1

DOSTĘPNE PROGRAMY:

• Odwiedź stronę nystateofhealth.ny.gov
• Zadzwoń pod numer 1-855-355-5777 (TTY: 1-800-662-1220)
• Skorzystaj z bezpłatnej pomocy asystenta ds. rejestracji. Znajdź 

asystenta na stronie https://info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor

Daty urodzenia

Numery ubezpieczenia społecznego, a w przypadku 
legalnych imigrantów - numery dokumentów 
(jeśli są dostępne)
Informacje dotyczące zatrudnienia, dochodu i ubezpieczenia 
zdrowotnego finansowanego przez pracodawcę

Skontaktuj się z nami, aby się zarejestrować lub 
dowiedzieć się więcej:

NY State of Health 
umożliwia mieszkańcom 
Nowego Jorku uzyskanie 
taniego ubezpieczenia 
zdrowotnego

Child Health Plus2

Essential Plan3

Qualified Health Plans4

Do rejestracji przygotuj poniższe informacje 
na temat wszystkich członków rodziny:

https://info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor


Informacje 
dla osób 
zarejestrowanych
W przypadku rejestracji do ubezpieczenia 
za pośrednictwem NY State of Health śledź 
bieżące informacje, aby nie przegapić ważnych 
powiadomień o ubezpieczeniu zdrowotnym, 
w tym o terminie jego odnowienia.

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.
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Subskrybuj powiadomienia tekstowe.
Aby się zapisać, wyślij SMS o treści START pod 
numer 1-866-988-0327.
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Kiedy NY State of Health się z Tobą 
skontaktuje, będzie to oznaczać, że nadszedł 
moment na podjęcie działań związanych  
z odnowieniem ubezpieczenia zdrowotnego.
Regularnie sprawdzaj swoją skrzynkę mailową 
i pocztową, aby nie przegapić istotnych informacji 
i powiadomień.  Postępuj zgodnie z instrukcjami i odnów 
swoje ubezpieczenie przed upływem podanego terminu.
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JESTEŚMY GOTOWI SŁUŻYĆ POMOCĄ!  
W RAZIE PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT.

Zaktualizuj swoje dane kontaktowe.
Upewnij się, że NY State of Health ma Twój aktualny 
adres korespondencyjny, numer telefonu i adres 
e-mail, aby móc się z Tobą skontaktować w sprawie 
ubezpieczenia zdrowotnego. 

• Zadzwoń pod numer 1-855-355-5777  
(TTY: 1-800-662-1220)

• Zaloguj się na swoje konto na stronie 
nystateofhealth.ny.gov

• Skontaktuj się z asystentem ds. rejestracji. Znajdź 
asystenta na stronie https://info.nystateofhealth.
ny.gov/findassistor/
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