Kailangan ng 2021 na
saklaw ng kalusugan?
Paano mag-apply at magpatala sa
bagong Special Enrollment Period

Mayroong isang bagong Special Enrollment Period na nagbibigay-daan sa inyo upang mag-sign up
o baguhin ang seguro sa kalusugan hanggang Agosto 15, 2021, dahil sa coronavirus na sakit 2019
(COVID-19). Ang Special Enrollment Period na ito ay magagamit ng mga residente ng 36 na estado na
gumagamit ng HealthCare.gov. (Kung nagpapatakbo ang inyong estado ng sarili nitong Marketplace,
suriin ang kanilang website. Karamihan sa mga estado ay nag-aalok ng mga katulad na pagpipilian
upang magpatala.)
Pagkatapos ninyong punan at isumite ang inyong aplikasyon sa HealthCare.gov, mayroon kayong 30
araw upang magpatala sa isang plano. Ang pagsakop ay nagsisimula sa unang araw ng buwan pagkatapos
ninyong magpatala. Halimbawa, kung nagpatala ka anumang oras sa Marso, magsisimula ang inyong
saklaw sa Abril 1.

4 na bagay na malalaman tungkol sa bagong Special Enrollment Period
yy Maaari kang maging kwalipikado upang makatipid ng pera — ginagawa ito ng karamihan sa
mga tao! Sa katunayan, 9 sa 10 mga taong nagpatala ay karapat-dapat para sa pagtipid. Milyunmilyong mga tao pa ang makakahanap ng mga plano para sa mas mababang mga premium dahil sa
batas sa pagpapaginhawa ng COVID. Sa katunayan, 4 sa 5 ang makakahanap ng isang plano para sa
$ 10 o mas mababa pagkatapos makatipid. Matuto nang higit pa tungkol sa bago, mas mababang
gastos sa HealthCare.gov/more-savings.

yy Walang kaganapan sa buhay? Walang problema. Ang Special Enrollment Period na ito ay hindi
nangangailangan sa inyo na magkaroon ng isang kwalipikadong kaganapan sa buhay, tulad ng
pagsilang ng isang bata, paglipat, o kasal, upang magpatala sa isang plano sa Marketplace. Ang
COVID-19 ay nagdala ng mga bagong hamon para sa maraming tao, kaya’t ang Special Enrollment
Period na ito ay nag-aalok ng pantay na pag-access sa saklaw para sa mga nasa estado na gumagamit
ng HealthCare.gov.
yy Magagamit ang tulong sa pagkuha ng saklaw. Maaari kayong makakuha ng tulong sa pagpuno ng
inyong aplikasyon sa pamamagitan ng telepono, sa isang tumutulong, o sa isang pinagkakatiwalaang
ahente o broker.
yy Mayroon nang plano sa Marketplace? Maaari kayong maging kwalipikado para sa higit pang
matitipid, at maaari kayong magpasya na baguhin ang mga plano. Bago gumawa ng pagbabago,
kakailanganin ninyong isaalang-alang ang mga bagay tulad ng kung magkano na ang inyong
nabayaran patungo sa iyong nababawas (malamang na kailangan ninyong magsimula muli kung
nagbago kayo ng mga plano).

Kung saan makakakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa Special
Enrollment Period
yy Bisitahin ang HealthCare.gov para matuto nang higit pa at magsimula ng isang aplikasyon o magupdate ng inyong aplikasyon.
yy Tawagan ang Marketplace Call Center sa 1-800-318-2596. Ang mga gumagamit ng TTY ay tumawag sa
1-855-889-4325. Magagamit ang tulong sa maraming mga wika.
Tandaan, mayroon kayo hanggang Agosto 15, 2021 upang samantalahin ang pagkakataong ito na
magpatala sa saklaw ng segurong pangkalusugan para sa 2021.

May karapatan kang makakuha ng impormasyon sa Marketplace sa isang naa-access na format, tulad ng malaking
print, Braille, o audio. May karapatan ka ring maghain ng isang reklamo kung sa palagay mo ay nai-diskriminasyon
ka. Bisitahin ang CMS.gov/about-cms/agency-information/aboutwebsite/cmsnondiscriminationnotice.html,
o tumawag sa Marketplace Call Center sa 1-800-318-2596 para sa karagdagang impormasyon. Ang mga gumagamit
ng TTY ay maaaring tumawag sa 1-855-889-4325.

Ang produktong ito ay ginawa sa gastos ng nagbabayad ng buwis sa Estados Unidos.
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