
Oto cztery ważne rzeczy, które trzeba wiedzieć

1  Wybór jest duży
Jako młoda osoba dorosła musisz zdecydować, czy nadal chcesz być 
osobą objętą ubezpieczeniem zdrowotnym rodziców. Jeśli zdecydujesz się 
na własne ubezpieczenie, przekonasz się, że NY State of Health oferuje 
wiele możliwości. Jest wiele planów o różnych poziomach pokrycia 
i warunkach płatności. Oznacza to, że prawdopodobnie znajdziesz taki, 
który spełni Twoje potrzeby i zmieści się w Twoim budżecie.

2  Twój plan będzie korzystny
Bez względu na koszty, wszystkie plany ubezpieczenia zdrowotnego 
oferowane przez NY State of Health muszą obejmować 10 kluczowych 
usług opieki zdrowotnej. Należą do nich leki na receptę, wizyty lekarskie, 
opieka szpitalna i usługi służb ratunkowych – a nawet usługi 
profilaktyczne i wellness. Otrzymasz korzystną ofertę bez względu na to,  
jaki plan ubezpieczeniowy wybierzesz.

3  Dostępne są opcje przystępne cenowo
Osobom, które się kwalifikują, Medicaid i Essential Plan zapewniają usługi 
równie wysokiej jakości jak inne plany zdrowotne przy jednoczesnych 
niskich lub zerowych kosztach miesięcznych. W Medicaid nie obowiązują 
składki ani opłaty redukcyjne, a współpłatności są niewielkie. Essential 
Plan kosztuje mniej niż dolara dziennie i także nie ma opłaty redukcyjnej,  
a współpłatności są niskie. W przypadku wszystkich innych planów należy 
sprawdzić, czy spełnia się kryteria do uzyskania pomocy finansowej w celu 
obniżenia kosztów.

4   Stan Nowy Jork (New York State) ułatwia 
zakup i opłacanie ubezpieczenia 
zdrowotnego
Wielu osobom ubezpieczenie kojarzy się z biurokracją i wieloma 
niezrozumiałymi procedurami. Rozumiemy to. W związku z tym nasi 
przeszkoleni eksperci są gotowi pomóc Ci krok po kroku wybrać i zapisać 
się na najodpowiedniejsze dla Ciebie ubezpieczenie zdrowotne. Tego typu 
pomoc możesz uzyskać przez internet, telefonicznie lub nawet w swoim 
miejscu zamieszkania czy pracy. Pomoc jest dostępna w wielu językach.

NY State of Health to 
oficjalny nowojorski 
rynek ubezpieczeń 
zdrowotnych.

Jeśli masz minimum 19 
lat i mieszkasz w stanie 
Nowy Jork (New York 
State), możemy pomóc 
Ci znaleźć ubezpieczenie 
zdrowotne, na które Cię 
stać.

W jaki sposób można się 
zapisać?

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE NA TEMAT  
ubezpieczenia zdrowotnego dla 
młodych dorosłych

KARTA INFORMACYJNA
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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. 

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.


