
Fique Coberto:
Coisas que deve  
conhecer sobre o Health 
Insurance Marketplace

n	O Health Insurance Marketplace® ajuda você a 
pesquisar coberturas e se inscrever na melhor opção 
para suas necessidades e seu orçamento. Quando 
você preencher a solicitação do Marketplace, nós lhe 
falaremos se você se qualifica para:

�	Planos de seguro privados. Você pode se qualificar 
para economias, como um crédito fiscal para o 
prêmio ou reduções no compartilhamento de custos, 
com base no tamanho e na renda da sua família. 
Mesmo que você não se qualifique para economias, 
pode comprar a cobertura do Marketplace. Os planos 
cobrem benefícios de saúde essenciais, doenças 
preexistentes e cuidados preventivos. Geralmente, 
você pode se inscrever em apenas um destes planos 
durante o Período de Inscrição Aberta anual, a 
menos que se qualifique para um Período Especial 
de Inscrição devido a um evento significativo (como 
perder outra cobertura, casar-se, mudar de casa ou 
ter um bebê). 

�	Medicaid, ou Programa de Seguro Médico para 
Crianças (CHIP). Esses programas oferecem 
cuidados de saúde gratuitos ou de baixo custo para 
cobrir pessoas com renda limitada, incapacidades e 
outras circunstâncias. Se houver a possibilidade de 
que você se qualifique, enviaremos suas informações 
para a sua agência estadual, que entrará em contato 
com você. Você pode solicitar Medicaid e CHIP em 
qualquer momento.

n	Visite HealthCare.gov para aprender mais sobre 
como solicitar a cobertura Marketplace. Alguns 
estados usam o Marketplace gerenciado pelo governo 
federal. Outros têm um Marketplace próprio. Onde quer 
que você more, pode ver seus próximos passos em  
HealthCare.gov.

n	Se você estiver elegível para um seguro de base 
laboral, pode considerar mudar para um plano 
Marketplace. No entanto, você não pode ter o plano 
oferecido pelo trabalho e um plano com economias do 
Marketplace ao mesmo tempo. Se você não se inscrever 
em um plano pelo trabalho, mas seu empregador 
oferecer essa opção, você não se qualifica para 
economias baseadas na renda, a não ser que o plano 
pelo trabalho seja economicamente inviável ou não 
atenda os requisitos mínimos.

n	Se você passar por certos eventos significativos 
(como se mudar para um estado novo, se casar, ou 
perder sua cobertura médica), poderá estar elegível 
para se inscrever num Período de Inscrição Especial 
ou mudar seu plano Marketplace. O Marketplace 
pode pedir que você envie documentos para confirmar 
seu evento. Você deve enviar cópias desses documentos 
antes de começar a usar sua cobertura. 

Você tem o direito de obter as informações sobre o Marketplace em formato acessível, como em caracteres grandes, braille ou áudio.  
Você também tem o direito de apresentar uma reclamação se sentir que foi discriminado.

Visite CMS.gov/about-cms/agency-information/aboutwebsite/cmsnondiscriminationnotice,  
ou ligue para o Marketplace Call Center (1-800-318-2596) para mais informações. Usuários de TTY podem ligar para 1-855-889-4325.
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