
Uzyskaj 
ubezpieczenie:
Co warto wiedzieć o  
Rynku Ubezpieczeń 
Zdrowotnych (Health 
Insurance Marketplace)

n	Rynek ubezpieczeń zdrowotnych (Health Insurance 
Marketplace®) pomaga w poszukiwaniu i zapisywaniu 
się na ubezpieczenie, które odpowiada Twoim 
potrzebom i budżetowi. Po wypełnieniu wniosku na 
Rynku poinformujemy Cię, czy kwalifikujesz się do:

�	Prywatnych planów ubezpieczeniowych. Możesz 
kwalifikować się do oszczędności, takich jak ulga 
podatkowa od składki lub redukcja kosztów, w 
zależności od wielkości gospodarstwa domowego i 
dochodów. Jeśli nie kwalifikujesz się do oszczędności, 
w dalszym ciągu możesz kupić ubezpieczenie na rynku. 
Plany obejmują podstawowe świadczenia zdrowotne, 
wcześniej istniejące schorzenia i opiekę profilaktyczną. 
Zwykle możesz zapisać się do jednego z tych planów 
tylko w trakcie corocznego otwartego okresu rejestracji, 
chyba że kwalifikujesz się do Specjalnego okresu 
rejestracji ze względu na zdarzenie życiowe (takie jak 
utrata innego ubezpieczenia, ślub, przeprowadzka lub 
narodziny dziecka).

�	Medicaid lub Program Ubezpieczeń Zdrowotnych 
dla Dzieci (CHIP). Programy te oferują bezpłatną 
lub tanią opiekę zdrowotną, obejmującą osoby o 
ograniczonych dochodach, niepełnosprawne i w innych 
okolicznościach. Jeśli wygląda na to, że się kwalifikujesz, 
prześlemy Twoje dane do stanowej agencji, która 
skontaktuje się z Tobą. Możesz ubiegać się o Medicaid i 
CHIP w dowolnym momencie.

n	Odwiedź stronę HealthCare.gov, aby dowiedzieć  
się więcej o tym, jak ubiegać się o objęcie 
ubezpieczeniem z Rynku. Niektóre stany używają Rynku 
zaarządzanego przez rząd federalny. Inne prowadzą własne 
Rynki. Bez względu na to, gdzie mieszkasz, informacje 
na temat kolejnych kroków możesz znaleźć na stronie 
HealthCare.gov.

n	Jeśli kwalifikujesz się do ubezpieczenia z pracy, 
możesz rozważyć przejście na plan dostępny na 
Rynku. Nie możesz jednak zapisać się na plan z pracy 
i plan z oszczędnościami z Rynku. Jeśli nie masz planu 
ubezpieczeniowego z pracy, ale pracodawca oferuje ci  
taki plan, nie będziesz kwalifikować się do oszczędności  
z tytułu twoich dochodów, chyba że plan z pracy jest  
dla Ciebie nieosiągalny finansowo lub nie spełnia 
minimalnych wymagań.

n	Jeśli doświadczysz pewnych zdarzeń życiowych (takich 
jak przeniesienie się do nowego stanu, ślub, narodziny 
dziecka lub utrata ubezpieczenia zdrowotnego), możesz 
kwalifikować się do Specjalnego Okresu rejestracji, 
aby zapisać się lub zmienić swój plan z Rynku. Rynek 
może poprosić o złożenie dokumentów potwierdzających 
to zdarzenie. Zanim zaczniesz korzystać ze swojego 
ubezpieczenia, musisz wysłać kopie dokumentów.

Masz prawo do uzyskania informacji na temat Rynku w przystępnym formacie, takim jak duży druk, alfabet Braille ‘a lub dźwięk.  
Masz również prawo złożyć skargę, jeśli uważasz, że jesteś dyskryminowany(-a).

Odwiedź stronę CMS.gov/about-cms/agency-information/aboutwebsite/cmsnondiscriminationnotice,  
lub zadzwoń na Infolinię Rynku (Marketplace Call Center) pod numer 1-800-318-2596, aby uzyskać więcej informacjiUżytkownicy korzystający z 

TTY (niedosłyszący) mogą dzwonić pod numer 1-855-889-4325.
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