
Підготуйтесь для 
отримання або 
повторної реєстрації в 
системі Health Insurance 
Marketplace® Покриття

Щоб подати заяву або повторно зареєструватися на участь у програмі Біржі відвідайте HealthCare.gov 
або зверніться до Інформаційного центру Біржі за телефоном 1-800-318-2596. TTY користувачі можуть 
зателефонувати за номером 1-855-889-4325.

У разі подання заявки на зниження витрат підготуйте цю інформацію до початку подання заявки. Це 
допоможе заповнити заяву швидше.

Що Вам потрібно? Для чого Вам це потрібно? Готово?

Ваша інформація
У заявці для Біржі вас попросять надати деяку основну інформацію, включно з 
вашим ім’ям і датою народження.

Інформація 
щодо Вашого 
домогосподарства

У заяві на участь у програмі Біржі вам буде поставлено питання про кожну особу у 
вашому домогосподарстві, навіть про тих, хто не подає заяву на страхове покриття.

Для програми Біржі ваше домогосподарство зазвичай включає платників податків 
та їхніх родичів, але є й винятки. Іноді до нього входять люди, з якими ви живете і 
які не входять до вашого оподатковуваного домогосподарства.

Включіть інформацію про себе у заяву. Під час подання заяви вам можуть бути 
задані питання про наступних осіб:

	n Ваш чоловік (дружина)

	n Ваші діти, які мешкають з вами, навіть якщо вони заробляють достатньо 
грошей, щоб самостійно подати податкову декларацію

	n Будь-яка особа, яку ви включили до своєї податкової декларації як утриманця, 
навіть якщо вона не живе з вами

	n Будь-яка особа віком до 21 року, про яку ви дбаєте і яка живе з вами

	n Ваш партнер, з яким ви не перебуваєте у шлюбі, тільки якщо застосовується 
одна або обидві ці умови:

	� Якщо він (вона) знаходиться на вашому утриманні для цілей оподаткування

	� Він (вона) є батьком вашої дитини

Для додаткової інформації, відвідайте сайт HealthCare.gov/income-and-household-
information/household-size, або зверніться до Інформаційного центру Marketplace.

Домашня та/або 
поштова адреси всіх, 
хто подає заяву на 
страхове покриття

Місце вашого проживання може вплинути на те, на яку страховку ви маєте право.

Вам необхідно ввести свою домашню адресу, щоб з’ясувати, чи ви є жителем штату, 
в якому ви шукаєте страхове покриття. На початку заяви ви оберете свій штат.

Вам буде запропоновано вказати свою поштову адресу. Зазвичай, це та сама 
адреса, що і ваша домашня адреса. Якщо ні, вкажіть поштову адресу в штаті, де  
ви живете.

Якщо хтось із учасників вашої заяви має іншу домашню або поштову адресу, вам 
також потрібно буде її надати.

Інформація про всіх, 
хто подає заяву на 
страхове покриття

У заяві на участь у програмі Біржі вас попросять надати основну інформацію про 
всіх, хто подає заяву на страхове покриття, включаючи їхні родинні зв’язки з вами.

https://HealthCare.gov/income-and-household-information/household-size
https://HealthCare.gov/income-and-household-information/household-size
https://HealthCare.gov


Що Вам потрібно? Для чого Вам це потрібно? Готово?

Номери соціального 
страхування (SSN) 
для всіх, хто вказано у 
вашій заяві

У заяві на участь у програмі Біржі вам потрібно буде ввести 9-значний SSN кожної 
особи, навіть про тих, хто не подає заяву на страхове покриття. Біржа підтвердить 
SSN у Службі соціального страхування після того, як ви дасте на це згоду на початку 
подання заяви. Якщо ви не введете SSN, вам може знадобитися надати додаткову 
інформацію пізніше.

Інформація про 
спеціаліста, який 
допомагає вам 
заповнити заяву,  
якщо такою є

Если заполнить заявку вам помогает специалист, вы должны указать его данные.  
К таким специалистам относятся: навигаторы, сертифицированные консультанты 
по вопросам заполнения заявки, личные помощники, агенты и брокеры.

Інформація з 
імміграційних 
документів (це 
стосується лише 
іммігрантів, що законно 
перебувають у країні)

Якщо хтось із учасників вашої заяви, які потребують страхового покриття, є 
іммігрантом, який законно перебуває, вас попросять надати інформацію з їхніх 
імміграційних документів.

Інформація про те, як 
ви подаватимете свої 
податки

Якщо ви подаєте федеральні прибуткові податки і одружені, Біржа має знати, 
чи подаєте ви податки окремо або спільно. Також вас спитають про те, кого ви 
вважаєте податковим утриманцем.

Інформація про 
роботодавця та доходи 
всіх членів вашого 
домогосподарства

У заяві на участь у програмі Marketplace вас можуть запитати про доходи та 
витрати всіх членів вашого домогосподарства, навіть тих, хто не подає заяви на 
страхове покриття.

Біржа враховує їх як дохід:

	n Заробітна плата, зазначена у вашій формі W-2 та платіжних відомостях

	n Чайові

	n Чистий дохід від самостійної зайнятості чи бізнесу

	n Компенсація по безробіттю

	n Виплати із соціального забезпечення, включаючи виплати з інвалідності (але не 
Додатковий дохід із соціального забезпечення (SSI))

	n Аліменти при розлученні та роздільному проживанні подружжя, оформлених до 
1 січня 2019 року

	n Доходи від виходу на пенсію або отримання пенсії, включаючи більшість 
випадків зняття коштів з IRA або 401k

	n Інвестиційний дохід, наприклад, дивіденди чи відсотки

	n Дохід від оренди

	n Інші оподатковувані доходи

Для отримання додаткової інформації про доходи або про те, які джерела доходів 
слід включати, відвідайте сайт HealthCare.gov/income-and-household-information/
income.

Ваші найкращі оцінки 
доходу вашої родини

У заяві на участь у програмі Біржі вас можуть попросити оцінити, яким буде дохід 
вашої родини за рік, коли ви подаєте заяву на страхове покриття.

Якщо ви не впевнені, можна зробити максимально точну оцінку. Якщо ваш дохід 
зміниться або відрізнятиметься від передбачуваного, вам потрібно буде оновити 
цю інформацію пізніше. Для отримання додаткової інформції, відвідайте сайт  
HealthCare.gov/reporting-changes/why-report-changes.

Щоб допомогти вам розрахувати дохід вашої сім’ї, відвідайте HealthCare.gov/
income-calculator.

https://HealthCare.gov/income-and-household-information/income
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You have the right to get Marketplace information in an accessible format, like large print, Braille, or audio.  
You also have the right to file a complaint if you feel you’ve been discriminated against.

Visit CMS.gov/about-cms/agency-information/aboutwebsite/cmsnondiscriminationnotice,  
or call the Marketplace Call Center at 1-800-318-2596 for more information. TTY users can call 1-855-889-4325.
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Що Вам потрібно? Для чого Вам це потрібно? Готово?

Інформація про діюче 
медичне страхування

У заяві на участь у програмі Біржі вас запитають, чи хтось із членів вашої сім’ї 
включений до медичного страхування, включаючи програму «Medicaid», програму 
«Медичного страхування дітей» (CHIP), програму «Medicare», TRICARE, програму 
«Медичного обслуговування ветеранів», Корпус світу, COBRA, страхування 
пенсіонерів або страхування через індивідуальне страхування (включаючи Біржу) 
або роботодавця.

Якщо хтось має страхове покриття в даний час, вам може знадобитися ввести 
номери полісів. Ви можете знайти цю інформацію на їхній страховій картці або в 
документах, які вони одержують від свого плану.

Інформація про 
роботодавця 
для кожної 
людини у вашому 
домогосподарстві

У заяві на участь у програмі Біржі вас попросять надати інформацію про всі плани, 
пов’язані з роботою, право на які маєте ви чи хтось із членів вашої родини. У ньому 
вас попросять надати контактну інформацію про роботодавця для кожної людини 
у вашому домогосподарстві, яка має роботу. Ви можете використовувати Employer 
Coverage Tool (інструмент Покриття роботодавця) для збору цієїї інформації. Вам 
потрібно буде заповнити цей лист на кожного члена вашої родини, який має право 
на традиційне медичне страхування через роботу, навіть якщо ця людина не 
включена до плану на роботу або не подає заяву на участь у програмі Біржі.

Повідомлення про 
Програми компенсації 
медичного 
страхування (HRA) 
(це стосується лише 
тих  випадків коли 
комусь із членів вашої 
сім’ї пропонується 
програма HRA через 
роботодавця)

Якщо людина працює в компанії, яка пропонує допомогу в оплаті медичного 
плану або витрат на медичне обслуговування через індивідуальне покриття HRA 
або кваліфіковане HRA малого роботодавця, скористайтеся повідомленням від 
роботодавця для заповнення заяви на Біржі. Щоб дізнатись більше відвідайте 
HealthCare.gov/job-based-help.

Як я можу дізнатися більше? 
Щоб дізнатися більше про страховку, або ваші переваги та захист за допомогою Біржі, 

відвідайте HealthCare.gov або зателефонуйте до інформаційного центру Біржі по  
1-800-318-2596. TTY користувачі можуть зателефонувати за номером 1-855-889-4325.

У вас є право на отримання інформації про ринок у доступному форматі, наприклад, великим шрифтом, шрифтом Брайля або аудіоформатом. 
Крім того, у вас є право подати скаргу, якщо ви вважаєте, що стосовно вас було допущено дискримінацію.

Відвідайте сайт CMS.gov/about-cms/agency-information/aboutwebsite/cmsnondiscriminationnotice, або зателефонуйте до  
Інформаційного центру Біржі за телефоном 1-800-318-2596 для отримання додаткової інформації. TTY користувачі можуть  

зателефонувати за номером 1-855-889-4325.
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