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KARTA INFORMACYJNA

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT

pediatrycznego
ubezpieczenia
stomatologicznego
Zasługujesz na opiekę
zdrowotną przystępną
cenowo.

Uśmiech dziecka wniesie radość w Twoje
życie. Odpowiednia pielęgnacja dzisiaj
zapewni zdrowy uśmiech w przyszłości.
Należy jednak uwzględnić pewne kwestie
przed zapisaniem się do pediatrycznego
ubezpieczenia stomatologicznego.

NY State of Health to
oficjalny nowojorski rynek
ubezpieczeń zdrowotnych.

Co mam zrobić, aby otrzymać
1 świadczenia pediatrycznego
ubezpieczenia stomatologicznego?

Zarejestruj się już dziś.
W internecie na stronie
nystateofhealth.ny.gov

•

•

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

Ile kosztuje pediatryczne

2 ubezpieczenie stomatologiczne?
•

Odwiedź osobistego
Asystenta pod adresem
info.nystateofhealth.
ny.gov/findassistor
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.

Każdy ma dostęp do świadczeń pediatrycznego ubezpieczenia
stomatologicznego zarówno przez Certyfikowany Plan
Zdrowotny (Qualified Health Plan, QHP), jak i niezależne
pediatryczne ubezpieczenie stomatologiczne.1
Jeśli obydwoje rodzice i dziecko potrzebują ubezpieczenia,
istnieje możliwość wykupienia rodzinnego ubezpieczenia
stomatologicznego zarówno w ramach QHP, jak i niezależnego
rodzinnego ubezpieczenia stomatologicznego.2

•

•
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Oprócz miesięcznej składki, pediatryczne ubezpieczenie
stomatologiczne może obejmować roczną opłatę redukcyjną,
którą należy zapłacić zanim plan pokryje koszty wszelkich usług
zdrowotnych niebędących świadczeniami prewencyjnymi.
Opłata redukcyjna różni się w zależności od ubezpieczenia.
Pediatryczne ubezpieczenie stomatologiczne może również
obejmować dopłatę lub współubezpieczenie za
świadczone usługi.
Wszystkie pediatryczne ubezpieczenia stomatologiczne mają
maksymalny limit kosztów ponoszonych z własnych środków
wynoszący 350 USD na dziecko oraz 700 USD na rodzinę.
To najwyższa kwota, którą należy uregulować w danym roku
roku ubezpieczenia.

Pediatryczne ubezpieczenia stomatologiczne różni się w zależności od okręgu.
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat stomatologicznych
świadczeń rodzinnych należy zapoznać się z Kartą informacyjną dotyczącą
rodzinnych ubezpieczeń stomatologicznych NY State of Health.
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Jakie usługi obejmuje pediatryczne ubezpieczenie stomatologiczne?
•
•

•
•
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Zakres ubezpieczenia
stomatologicznego

Świadczenia pediatryczne obejmują cztery podstawowe kategorie: profilaktyka / usługi podstawowe,
zabiegi rutynowe, zabiegi poważne oraz ortodoncję niezbędną ze względów medycznych.
Opieka stomatologiczna w sytuacji nagłej również jest objęta pediatrycznym ubezpieczeniem
stomatologicznym.

Kategoria usług

Przykładowa usługa

Profilaktyka /
usługi podstawowe

Kontrola, czyszczenie, fluorowanie i lakowanie

Zabiegi rutynowe

Badania, prześwietlenie, podstawowe wypełnienie i usuwanie zęba

Zabiegi poważne

Chirurgia stomatologiczna, korony, protezy, mostki i leczenie
kanałowe korzeni

Ortodoncja

Aparaty ortodontyczne wzmacniające zęby

Koszty ponoszone z własnych środków powiązane z usługami stomatologicznymi mogą różnić się
w zależności od planu.
Nie ma ograniczeń dotyczących świadczeń na usługi stomatologiczne dla dzieci ani okresów
oczekiwania na świadczenia pediatryczne.

Jak znaleźć pediatryczne ubezpieczenie stomatologiczne odpowiednie
dla mojego dziecka?
•

•

Narzędzie do porównywania ubezpieczeń stomatologicznych NYSOH umożliwia porównanie
kosztów i świadczeń różnych pediatrycznych ubezpieczeń stomatologicznych.3 Można je znaleźć na
stronie internetowej rynku ubezpieczeń zdrowotnych pod adresem:
https://info.nystateofhealth.ny.gov/resource/dental-plan-comparison-tool
Strona internetowa rynku ubezpieczeń zdrowotnych oferuje również narzędzie do wyszukiwania
usługodawców i ubezpieczeń zdrowotnych w stanie Nowy Jork, przedstawiając listę stomatologów
uczestniczących w każdym planie. Można je znaleźć na stronie: https://pndslookup.health.ny.gov/
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Wybierając plan stomatologiczny, należy zwrócić uwagę na informacje dotyczące świadczeń pediatrycznych a nie rodzinnych,
które obejmują informacje na temat świadczeń dla osób dorosłych.

Si usted habla un idioma diferente al inglés, los servicios de asistencia de idioma están disponibles gratis para usted. Llame al
1-855-355-5777 (TTY: 1-800-662-1220).
1-855-355-5777 (TTY: 1-800-662-1220)
11309 (Polish)
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