
Κάλυψη:
Πράγματα που πρέπει  
να γνωρίζετε για την 
Αγορά Ασφάλισης Υγεία

n	Το Health Insurance Marketplace® (Αγορά 
Ασφαλίσεων Υγείας) σας βοηθά να αναζητήσετε 
και να εγγραφείτε στην κάλυψη που ταιριάζει 
στις ανάγκες σας και τον προϋπολογισμό. Όταν 
συμπληρώνετε μια αίτηση Marketplace, θα σας 
πούμε αν πληροίτε τις προϋποθέσεις για:

�	Ιδιωτικά ασφαλιστικά προγράμματα. Μπορεί να 
δικαιούστε εξοικονόμηση πόρων, όπως πίστωση 
φόρου ασφαλίστρων ή μειώσεις συμμετοχής στο 
κόστος, με βάση το μέγεθος του νοικοκυριού και το 
εισόδημά σας. Εάν δεν δικαιούστε εξοικονόμηση 
χρημάτων, μπορείτε να αγοράσετε κάλυψη από την 
αγορά. Τα προγράμματα καλύπτουν βασικές παροχές 
υγείας, προϋπάρχουσες παθήσεις και προληπτική 
περίθαλψη. Συνήθως, μπορείτε να εγγραφείτε σε ένα 
από αυτά τα προγράμματα μόνο κατά τη διάρκεια 
της ετήσιας περιόδου ανοικτής εγγραφής, εκτός εάν 
πληροίτε τις προϋποθέσεις για μια ειδική περίοδο 
εγγραφής λόγω ενός γεγονότος ζωής (όπως η 
απώλεια άλλης κάλυψης, ο γάμος, η μετακόμιση ή η 
γέννηση μωρού).

�	Medicaid ή το πρόγραμμα ασφάλισης υγείας των 
παιδιών (CHIP). Τα προγράμματα αυτά προσφέρουν 
δωρεάν ή χαμηλού κόστους υγειονομική περίθαλψη 
για την κάλυψη ατόμων με περιορισμένο εισόδημα, 
αναπηρίες και άλλες περιστάσεις. Εάν φαίνεται 
ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις, θα στείλουμε τις 
πληροφορίες σας στον κρατικό σας οργανισμό 
και θα επικοινωνήσουν μαζί σας. Μπορείτε να 
υποβάλετε αίτηση για το Medicaid και το CHIP 
οποιαδήποτε στιγμή. 

n	Επισκεφθείτε το HealthCare.gov για να μάθετε 
περισσότερα σχετικά με τον τρόπο υποβολής 
αίτησης για κάλυψη Marketplace. Ορισμένες 
πολιτείες χρησιμοποιούν το Marketplace που 
διαχειρίζεται η ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Άλλες 
διαχειρίζονται τις δικές τους αγορές. Ανεξάρτητα από 
το πού ζείτε, μπορείτε να βρείτε τα επόμενα βήματά 
σας στο HealthCare.gov.

n	Εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις για ασφάλιση 
βάσει εργασίας, μπορείτε να εξετάσετε το 
ενδεχόμενο μετάβασης σε πρόγραμμα Marketplace. 
Όμως, δεν μπορείτε να έχετε ταυτόχρονα ένα 
πρόγραμμα που βασίζεται στην εργασία σας και ένα 
πρόγραμμα Marketplace με αποταμίευση. Εάν δεν είστε 
εγγεγραμμένοι σε πρόγραμμα που βασίζεται στην 
εργασία σας, αλλά ο εργοδότης σας σας προσφέρει ένα 
τέτοιο πρόγραμμα, δεν θα δικαιούστε εξοικονόμηση με 
βάση το εισόδημά σας, εκτός εάν το πρόγραμμα που 
βασίζεται στην εργασία είναι απλησίαστο ή δεν πληροί 
τις ελάχιστες απαιτήσεις.

n	Εάν αντιμετωπίσετε συγκεκριμένα συμβάντα ζωής 
(όπως να μετακομίσετε σε μια νέα πολιτεία, να 
παντρευτείτε, να αποκτήσετε παιδί ή να χάσετε 
υγειονομική κάλυψη), μπορεί να πληροίτε τις 
προϋποθέσεις για Ειδική Περίοδο Εγγραφής 
για να εγγραφείτε ή να αλλάξετε το πρόγραμμα 
Marketplace. Το Marketplace μπορεί να ζητήσει να 
υποβάλετε έγγραφα για να επιβεβαιώσετε το γεγονός 
αυτό. Πρέπει να στείλετε αντίγραφα των εγγράφων πριν 
αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την κάλυψή σας.

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε πληροφορίες της  Αγοράς σε προσβάσιμη μορφή , όπως μεγάλα γράμματα, braille ή ήχος.  
Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλλετε παράπονα αν αισθάνεστε ότι έχετε υποστεί διάκριση.

Επισκεφθείτε το CMS.gov/about-cms/agency-information/aboutwebsite/cmsnondiscriminationnotice, ή καλέστε στο Τηλεφωνικό Κέντρο 
του Marketplace στον αριθμό 1-800-318-2596 για περισσότερες πληροφορίες. Οι χρήστες TΤΥ μπορούν να καλέσουν 1-855-889-4325.
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