
Հարցեր, որոնք 
պետք է ուղղեք 
ինքներդ ձեզ 
ծրագիր ընտրելիս
Health Insurance Marketplace® ը (Առողջության 
ապահովագրական շուկա) առաջարկում է տարատեսակ 
ապահովագրական ծրագրեր տարբեր կարիքներ ու 
ֆինանսական հնարավորություններ ունեցող անձանց 
պահանջները բավարարելու համար: Մարդկանց մեծ մասը 
պայմանունակ է տնտեսված միջոցների համար՝ իրենց 
առողջապահական ծածկույթը մատչելի դարձնելու նպատակով։ 
Դուք կարող եք համեմատել պլանները՝ հիմնվելով Ձեզ 
համար կարևորի վրա և ընտրել այն գինը և ծածկույթը, որը 
համապատասխանում է Ձեր կարիքներին: Marketplace-ից 
ծածկույթ ձեռք բերելիս տվեք Ձեզ հետևյալ հարցերը:

Կարո՞ղ եմ օգնություն ստանալ 
Ապահովագրական շուկայի 
ապահովագրական ծածկույթի համար 
վճարելիս։
Առողջապահական ծրագրին գրանցվելիս HealthCare.gov 
կայքում, կարող եք գտնել ցածր պրեմիում պլաններ, եթե 
իրավասու եք խնայողությունների համար: Դուք կարող եք 
թերթել պլանները և ծանոթանալ հաշվարկված արժեքներին: 
Marketplace-ի հայտը լրացնելուց հետո արդեն կիմանաք, թե 
արդյոք կարող եք խնայողություններ անել: 

Այցելեք HealthCare.gov/lower-costs կայքը՝ տեսնելու համար, 
արդյոք դուք պայմանունակ եք տնտեսված միջոցների համար 
Ապահովագրական շուկայում՝ ելնելով ձեր եկամտից:

Ի՞նչ առավելություններ են ներառում 
առողջապահական ծրագրերը:
Marketplace-ի բոլոր առողջապահական ծրագրերն 
առաջարկում են «առողջության էական առավելություններ». 
դրանք մատուցվող ծառայությունների 10 կատեգորիաների 
մի շարք են, որոնք պետք է ծածկվեն Առողջապահական 
ապահովագրության պլաններով՝ համաձայն «Մատչելի խնամքի 
մասին» օրենքի (ACA): Այս նպաստները փոխհատուցում 
են այնպիսի ծառայությունների դիմաց, ինչպիսիք եք՝ բժշկի 
այցելությունները, դեղատոմսերը, հիվանդանոցային բուժումը, 
հղիությունը և այլն:

Առողջապահական պլանները կարող են առաջարկել այնպիսի 
նպաստներ, ինչպիսիք են տեսողության, ատամնաբուժական 
կամ բժշկական հսկողության ծրագրեր՝ կոնկրետ հիվանդության 
կամ վիճակի համար։ Այնուամենայնիվ, որոշակի նպաստներ 
կարող են տարբերվել՝ ըստ նահանգի: Նույնիսկ միևնույն 
նահանգում ապահովագրական պլանների միջև կարող 
են լինել չնչին տարբերություններ: Ապահովագրական 
պլանները համեմատելիս Դուք կտեսնեք, թե յուրաքանչյուր 
ապահովագրական պլան ինչ արտոնություններ է առաջարկում: 
Պլանները համեմատելիս կտեսնեք, թե ինչ առավելություններ է 
ընդգրկում յուրաքանչյուր պլան: Լրացուցիչ տեղեկությունների 
համար այցելեք HealthCare.gov/coverage/what-marketplace-
plans-cover/.

https://www.HealthCare.gov
https://www.HealthCare.gov/lower-costs
https://www.healthcare.gov/coverage/what-marketplace-plans-cover/
https://www.healthcare.gov/coverage/what-marketplace-plans-cover/


Ինչպե՞ս ընտրեմ պլան:
Պլան ընտրելիս լավ կլինի մտածել ոչ միայն այն 
ապահովագրավճարի, որը Դուք ամեն ամիս պետք է 
վճարեք Ձեր ապահովագրական ընկերությանը, այլև՝ Ձեր 
առողջապահական խնամքի ընդհանուր ծախսերի մասին:

Ձեր գրպանի ծախսերը կարող են մեծ ազդեցություն ունենալ 
Ձեր առողջապահական խնամքի ընդհանուր ծախսերի վրա: 
Ուսումնասիրեք պլանի հետևյալ ծախսերը՝

	n Նվազումներ. այն գումարը, որը Դուք վճարում 
եք ապահովագրված ծառայությունների համար, 
նախքան պլանը կսկսի վճարումները:

	n Համաապահովագրություն. ընդհանուր արժեքի տոկոս, որը 
վճարում եք ծառայություն ստանալու դեպքում, օրինակ՝ 20% 

	n Համավճարներ. սահմանված գումար, որը վճարում 
եք, երբ ստանում եք ծառայություն, օրինակ՝ $25 

Ձեր առողջապահական խնամքի ընդհանուր ծախսերի հիման 
վրա պլան ընտրելու համար պետք է հաշվարկեք, թե որքան 
հաճախ կօգտվեք բժշկական ծառայություններից գալիք 
տարում: Երբ համեմատում եք Marketplace-ում ներկայացված 
պլանները, կարող եք ընտրել, թե որքան հաճախ բժշկական 
ծառայություններից կօգտվի ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամ 
ամենաքիչը, միջինը կամ ամենաշատը: լանները դիտելիս 
կտեսնեք Ձեր ընդհանուր ծախսերի նախահաշիվը, ներառյալ 
ամսական ապահովագրավճարները և բոլոր ծախսերը, 
որոնք հիմնված են Ձեր տան անդամների կողմից բժշկական 
ծառայություններից օգտվելու հավանական քանակի վրա:

Առողջապահական պլանների կատեգորիաներում որոշ պլաններ 
ունեն հեշտ գնագոյացում: Այս ծրագրերն ունեն նույն գրպանային 
ծախսերը իրենց առողջապահական պլանի կատեգորիայի մեջ՝ 
նվազումների, գրպանի ծախսերի առավելագույն գումարների, 
համավճարների և համաապահովագրության համար: Նրանք 
նաև ներառում են որոշ առավելություններ՝ նախքան նվազող 
գումարին հասնելը: Դուք միայն համավճար կվճարեք այնպիսի 
ծառայությունների համար, ինչպիսիք են շտապ օգնություն, 
բժշկի և մասնագետի այցելություններ, ջեներիկ, ազատ 
վաճառքի դեղամիջոցներ:

Որո՞նք են պլանի տարբեր 
մակարդակները կամ 
Marketplace-ի պլանները բաժանված են 4 կատեգորիաների՝ 
բրոնզ (Bronze), արծաթ (Silver), ոսկի (Gold) և պլատին 
(Platinum): Աղետի պլանները առողջապահական պլանի 
5-րդ կատեգորիան են, որոնք հասանելի են որոշ մարդկանց: 
Առողջապահական ծրագրի այս կատեգորիաները հիմնված են 
այն բանի վրա, թե ինչպես եք Դուք և Ձեր պլանը բաժանում 
Ձեր առողջապահական խնամքի ծախսերը: Նրանք ոչ մի կապ 
չունեն Ձեր ստացած խնամքի որակի հետ:

Ընդհանուր առմամբ, ավելի բարձր ապահովագրավճարով 
պլանների կատեգորիաները (ոսկի և պլատինե) ունենում են 
ավելի ցածր նվազումներ: Ավելի ցածր ապահովագրավճար 
ունեցող կատեգորիաները (բրոնզ և արծաթ) ունեն ավելի մեծ 
նվազումներ:

Որո՞նք են աղետի առողջապահական 
ծրագրերը:
Աղետի առողջապահական ծրագրերն ունեն ամսական 
վճարվող ցածր ապահովագրավճարներ և շատ բարձր 
նվազումներ: Դրանք կարող են լինել մատչելի միջոց՝ 
պաշտպանվելու վատագույն սցենարներից, ինչպիսիք են լուրջ 
հիվանդությունները կամ վիրավորումները: Բայց սովորական 
բժշկական ծախսերը Դուք ինքներդ եք հոգում:

Եթե 30 տարեկան չկաք, կարող եք անդամագրվել Աղետի 
պլանին: Եթե 30 տարեկան եք կամ ավելին, կարող եք 
գրանցվել այս պլանի կատեգորիայում միայն այն դեպքում, եթե 
համապատասխանում եք նշված առանձնահատկություններին 
կամ պլանը մատչելի է Ձեզ համար: Բացառությունների մասին 
ավելին իմանալու համար այցելեք HealthCare.gov/health-
coverage-exemptions/forms-how-to-apply/:

Ո՞ր պլանը և ո՞ր կատեգորիան կաշխատի իմ 
դեպքում:
	n Եթե դուք ակնկալում եք բժշկի հաճախակի 

այցելություններ կամ կանոնավոր դեղատոմսերի կարիք 
ունեք. կարող եք ընտրել Gold կամ Platinum պլան: Այս 
պլանները սովորաբար ունեն ավելի բարձր ամսական 
ապահովագրավճարներ, բայց ավելի ցածր նվազումներ:

	n Եթե չեք ակնկալում օգտվել կանոնավոր բժշկական 
ծառայություններից և կանոնավոր դեղեր չեք ընդունում, 
կարող եք Արծաթե (Silver) կամ Բրոնզե (Bronze) պլան 
ընտրել: Այս պլանների  ամսական վճարը ավելի քիչ է, 
բայց ունեն ավելի մեծ նվազումներ, այնպես որ Դուք 
ավելի շատ կվճարեք նախքան պլանը կսկսի վճարել:

Եթե հավակնում եք լրացուցիչ խնայողություններ անելու Ձեր 
գրպանի ծախսերի վրա, Ձեր լավագույն ընտրոթյունը կարող 
է լինել Silver պլանը:  Եթե Դուք հավակնում եքք «ծախսերի 
բաշխման նվազեցման»՝ ելնելով Ձեր եկամուտից, կարող եք 
գումար խնայել ձեր գրպանից ծախսերի վրա, երբ խնամք եք 
ստանում, օրինակ՝ նվազումները և համավճարները, բայց միայն 
այն դեպքում, եթե անդամագրվեք Silver պլանին: Տեսնելու 
համար, թե արդյոք դուք հավակնում եք խնայողությունների 
այցելեք HealthCare.gov/lower-costs. 

https://www.healthcare.gov/health-coverage-exemptions/forms-how-to-apply/.
https://www.healthcare.gov/health-coverage-exemptions/forms-how-to-apply/.
https://www.healthcare.gov/lower-costs/qualifying-for-lower-costs/


Կարո՞ղ եմ ստոմատոլոգիական ծածկույթ 
ձեռք բերել Marketplace-ում:
Որոշ առողջապահական ծրագրեր առաջարկում են 
ատամնաբուժական ծածկույթ, բայց ոչ բոլորը: Եթե ցանկանում 
եք ատամնաբուժական ծածկույթ և Ձեր պլանի մեջ այն 
ներառված չէ, կարող եք միանալ առանձին ատամնաբուժական 
պլանի՝ շարունակելով մնալ որևէ առողջապահական պլանում: 
Որոշ ատամնաբուժական ծրագրեր ընդգրկում են միայն 
երեխաներին, իսկ մյուսները՝ ընտանիքի անդամներին: Դուք 
պետք է վերանայեք ծրագրի մանրամասները՝ համոզվելու 
համար, որ պլանը ներառում է Ձեր ուզած առավելությունները:

Բոլոր ծրագրերը պետք է առաջարկեն ատամնաբուժական 
ծածկույթ 18 տարեկան և ավելի փոքր երեխաների 
համար: Եթե ցանկանում եք խնայողություններ անել, 
գրանցվեք Marketplace-ի առողջապահական պլանում, 
ցանկացած մնացորդ-խնայողություն կընդգրկվի Ձեր 
երեխայի ատամնաբուժական ծածկույթի մեջ՝ լինի 
դա Ձեր առողջապահական պլանի մաս, թե առանձին 
ատամնաբուժական պլան։

Արդյո՞ք իմ ներկայիս բժիշկը և դեղատոմսով 
դեղերը ապահովագրության կողմից 
տրամադրվելու են:
Marketplace-ի պլանները համեմատելիս հնարավորություն 
կունենաք մուտքագրելու տվ յալներ Ձեր բժիշկների, բժշկական 
հաստատությունների և դեղատոմսով դեղերի վերաբերյալ: 
Պլանները դիտելիս կտեսնեք, թե արդյոք տվյալ պլանը 
ընդգրկում է Ձեր մուտքագրած բժիշկներին, բժշկական 
հաստատություններին և դեղատոմսով դեղերը:

Ի՞նչ է առողջության ապահովագրական 
պլանի որակի աստիճանակարգումը։
Համեմատեք Marketplace-ի առողջապահական պլանները՝՝ 
հաշվի առնելով յուրաքանչյուր ծրագրի որակի վարկանիշը: 
Պլանները գնահատվում են 1-5 սանդղակով: Հինգ աստղը 
նշանակում է, որ պլանն ունի ամենաբարձր որակը: Որոշ 
դեպքերում աստղային վարկանիշները կարող են հասանելի 
չլինել, օրինակ, երբ պլանները նոր են կամ գրանցված են 
ցածր ընդգրկվածություն ունեն: Աստղային վարկանիշի 
բացակայությունը չի նշանակում, որ ծրագրերն ունեն որակի 
ցածր վարկանիշ: Որակի վարկանիշների մասին լրացուցիչ 
տեղեկությունների համար այցելեք HealthCare.gov/health-
coverage-exemptions/forms-how-to-apply/.

Հարցեր ունե՞ք։ Կարող եք ստանալ 
օգնություն:
	n Այցելեք HealthCare.gov/choose-a-plan 

լրացուցիչ տեղեկությունների համար կամ 
HealthCare.gov/see-plans ՝ նախքան դիմելը  
պլաններին և գներին ծանոթանալու համար:

	n Գտեք Ձեր տարածքում որևէ մեկին՝ Ձեզ օգնելու համար 
հետևյալ հղումով՝LocalHelp.HealthCare.gov։

	n Կապ հաստատեք Ապահովագրական շուկայի 
(Marketplace) տեղեկատու կենտրոնի հետ 1-800-318-2596 
հեռախոսահամարով։ TTY օգտագործողները կարող են 
զանգահարել1-855-889-4325 հեռախոսահամարով:

Դուք իրավունք ունեք ստանալու Ապահովգրական շուկայի (Marketplace) մասին տեղեկատվություն մատչելի ձևաչափով, օրինակ՝ մեծ տառերով տպված, Բռայլի 

այբուբենով կամ ձայնագրությամբ: Դուք նաև իրավունք ունեք բողոք ներկայացնել, եթե կարծում եք, որ Ձեր հանդեպ խտրական վերաբերմունք է ցուցաբերվել.

Այցելեք CMS.gov/about-cms/agency-information/aboutwebsite/cmsnondiscriminationnotice, կամ զանգահարեք Ապահովագրական  
շուկայի զանգերի կենտրոն 1-800-318-2596 հեռախոսահամարով՝ ավելի շատ տեղեկություններ ստանալու համար։  

TTY օգտագործողները կարող են զանգահարել 1-855-889-4325 հեռախոսահամարով:
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