
તમારી જાતને 
પછૂવા માટેના  
પ્રશ્નો યનોજના પસદં 
કરતી વખતે
Health Insurance Marketplace® મા ંવિવિધ જરૂરિયાતો અને 
બજેટ અનસુાિ અલગ અલગ પલાનના પ્રકાિો ઉપ લબધ છે. 
આિોગય આિિણ પોસાય તેવુ ંબનાિિા માટે મોટા ભાગના લોકો 
બચત માટે લાયક ઠિતા હોય છે. તમાિા માટે શુ ંમહતિનુ ંછે તેના 
આધાિે તમે પલાનની તલુના કિી શકો છો અને તમાિી જરૂરિયાતો 
મજુબ રકંમત અને કિિેજ પસદં કિી શકો છો. જયાિે તમે 
માકકેટપલેસ કિિેજની ખિીદી કિો છો તયાિે સિયનંે આ પ્રશ્ો પછૂો.

Marketplace આવરણ માટે ચકુવણી કરવા 
માટે શુ ંમને મદદ મળી શકે?
જયાિે તમે HealthCare.gov પિ આિોગય યોજનામા ંનોંધણી 
કિો છો, તયાિે જો તમે બચત માટે લાયક છો તો તમે ઓછા 
પ્રીવમયમ પલાન શોધી શકો છો. તમે પલાન બ્ાઉઝ કિી શકો 
છો અને અંદાજજત રકંમતો મેળિી શકો છો. તમે માકકેટપલેસ 
એપપલકેશન ભિો તે પછી, તમને જાણ થશે કે તમે બચત માટે 
પાત્ર છો અથિા નહીં.

તમે તમાિી આિકના આધાિે Marketplace મા ંબચત માટે 
પાત્ર છો કે કેમ તે જોિા HealthCare.gov/lower-costs ની 
મલુાકાત લો.

સવાસ્થય પ્ાનમા ંકયા ્ાભનોને આવરી ્ેવામા ં
આવે છે?
Marketplace તમામ સિાસ્થય પલાન “આિશયક સિાસ્થય લાભો” 
ઓફિ કિે છે, જે સેિાઓની 10 શ્ણેીઓનો સમહૂ છે જે સિાસ્થય 
િીમા પલાનને પોષણક્ષમ સભંાળ ધાિા (ACA) હઠેળ આિિી 
લેિી આિશયક છે. આ લાભ તબીબની મલુાકાતો, વપ્રસ્સરિપશનો, 
હોસસપટલમા ંદાખલ થવુ,ં સગભાભાિસથા અને આિી ઘણી બાબતો 
આિિી લે છે.

આિોગય પલાનમા ંઅનય લાભ હોઇ શકે જેમકે દૃસ્્ટ, દંતિોગ 
અથિા વિવશ્ટ વયાવધ અથિા પરિસસથવત માટેના તબીબી 
વયિસથાપન પ્રોગ્ામ. જોકે, ચોક્કસ લાભો દિેક િાજયમા ંજુદા 
જુદા હોઇ શકે છે. એક જ િાજયની અંદિ પણ, યોજનાઓ િચચે 
નાના તફાિતો હોઇ શકે છે. જયાિે તમે પલાનની સિખામણી કિો 
તયાિે તમને પ્રતયેક પલાન શુ ંઆપી શકે તે જોઈ શકશો. સિાસ્થય 
પલાન કયા લાભોને આિિી લે છે તેના વિશ ેિધ ુમારહતી માટે,  
HealthCare.gov/coverage/what-marketplace-plans-
cover/ ની મલુાકાત લો.

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/


હું પ્ાન કેવી રીતે પસદં કરી શકંુ?
કોઈ પણ પલાન પસદં કિતી િખતે, માત્ર તમે દિ મરહને તમાિી 
િીમા કંપનીને ચકુિણી છો તે પ્રીવમયમ જ નહીં, તમાિા સિાસ્થય 
સભંાળના કુલ ખચભા વિશે વિચાિવુ ંજોઈએ.

તમાિા ખખસસા બહાિના ખચભા તમાિી કુલ સિસ્થય સભંાળ ખચભા પિ 
ઘણી અસિ કિી શકે છે. આ માટે પલાનના ખચભાની સમીક્ષા કિો:

	n કપાતપાત્ર: યોજનાની ચકૂિણી શરૂ થાય તે પહલેા ંતમે કિિ 
કિેલી સેિાઓ માટે ચકૂિણી કિો છો તે િકમ

	n સહવીમનો: જયાિે તમે સેિા મેળિો તયાિે તમે ચકૂિલે કુલ 
ખચભાની ટકાિાિી, જેમ કે 20%

	n સહચકુવણી: જયાિે તમે સેિા મેળિો તયાિે તમે ચકૂિલે 
ચોક્કસ િકમ, જેમ કે $25

તમાિા સિાસ્થય સભંાળના કુલ ખચભાના આધાિે પલાન પસદં કિિા 
માટે, તમાિે આગામી િષભામા ંકેટલી તબીબી સભંાળનો ઉપયોગ 
કિિાની શક્યતા છે તેનો અંદાજ મેળિિો પ્ડશે. જયાિે તમે 
Marketplace પલાનની તલુના કિો છો, તયાિે તમે કેટલી તબીબી 
સભંાળની અપેક્ષા િાખો છો તે પસદં કિી શકો છો. કુટંુબના દિેક 
સભયનો ઉપયોગ ઓછા, મધયમ અથિા ઉચચ તિીકે કિિો. જયાિે 
તમે પલાન જુઓ છો, તયાિે તમને તમાિા કુલ ખચભાનો અંદાજ—
માવસક પ્રીવમયમ અને તમામ ખખસસા બહાિના ખચભા સરહત-તમે 
તમાિા પરિિાિને કેટલી તબીબી સભંાળનો ઉપયોગ કિિાની 
અપેક્ષા િાખશો તેના આધાિે મેળિી શકશો.

સિાસ્થય પલાન શ્ણેીમા,ં કેટલાક પલાનની રકંમત સિળ હોય 
છે. આ પલાનમા ંકપાતપાત્ર, આઉટ-ઓફ-પોકેટ મેસ્સમમસ, 
સહચકુિણીઓ અને સહિીમો માટે તેમની સિાસ્થય પલાન શે્ણીમા ં
સમાન આઉટ-ઓફ-પોકેટ ખચભા હોય છે. તમે કપાતપાત્ર પિ 
પહોંચતા પહલેા તેમા ંકેટલાક લાભોનો પણ સમાિેશ થાય છે. 
તમે તાતકાખલક સભંાળ, ્ડૉ્ટિ અને વન્ણાતની મલુાકાતો,  
અને સામાનય અને પસદંગીની દિાઓ જેિી સેિાઓ માટે 
સહચકુિણી કિશો.

ત્વત્વધ પ્ાન સતરનો અથવા શે્ણીઓ શુ ંછે?
માકકેટપલેસ પલાનને 4 શે્ણીમા ંમકૂિામા ંઆિે છે: બ્ોનઝ 
(Bronze), વસલિિ (Silver), ગોલ્ડ (Gold) અને પલેરટનમ 
(Platinum). આપવતિજનક પલાન એ 5મી સિાસ્થય પલાન શે્ણી છે 
જે કેટલાક લોકો માટે ઉપલબધ છે. આ સવાસ્થય પ્ાન શે્ણીઓ 
તમે અને તમારા પ્ાન અને તમારા સવાસ્થય સભંાળના ખર્ચને 
કેવી રીતે ત્વભાજજત કરનો છનો તેના પર આધારરત છે. તમે જે 
સભંાળ મેળવશનો તેની ગણુવતિા સાથે તેમને કનોઈ ્ેવાદેવા નથી.

સામાનય િીતે, ઉચચ પ્રીવમયમ (ગોલ્ડ અને પલેરટનમ) ધિાિતા 
પલાનની શે્ણીઓમા ંકપાતપાત્રતા ઓછી હોય છે. નીચા  
પ્રીવમયમ (બ્ોનઝ અને વસલિિ) ધિાિતી શે્ણીઓમા ંકપાતપાત્ર 
િધ ુહોય છે. 

આપત્તિજનક સવાસ્થય પ્ાન શુ ંછે?
આપવતિજનક સિાસ્થય પલાનમા ંઓછા માવસક પ્રીવમયમ અને ખબૂ 
જ ઉચચ કપાતપાત્ર હોય છે. ગભંીિ િીતે બીમાિ અથિા ઇજાગ્સત 
થિા જેિા સૌથી ખિાબ સજંોગોથી તમાિી જાતને બચાિિા માટે 
તે એક સસતો પલાન હોઈ શકે છે. પિંત ુમોટા ભાગના વનયવમત 
તબીબી ખચાભાઓ તમે જાતે જ ચકૂિો છો. 

જો તમે 30 િષભાથી ઓછી ઉંમિના હોિ, તો તમે આપવતિજનક 
પલાનમા ંનોંધણી કિાિી શકો છો. જો તમાિી ઉંમિ 30 િષભા કે 
તેથી િધ ુછે, તો તમે આ પલાન શે્ણીમા ંમાત્ર તયાિે જ નોંધણી 
કિાિી શકો છો જો તમે મશુકેલી અથિા પિિ્ેડ તિેી મસુ્ત માટે 
પાત્ર છો. મસુ્ત વિશ ેિધ ુજાણિા માટે, HealthCare.gov/
health-coverage-exemptions/forms-how-to-apply/ ની 
મલુાકાત લો.

મારા માટે કઈ પ્ાન શે્ણી યનોગય રહશેે?
	n જનો તમનેડૉકટરની ઘણી બધી મુ્ ાકાતની અપેક્ા હનોય 
અથવા ત્નયત્મત ત્પ્રસ્સરિપશનની જરૂર હનોય તનો: તમે ગોલ્ડ 
(Gold) અથિા પલેરટનમ (Platinum) પલાન લઈ શકો છો. આ 
પલાનમા ંસામાનય િીતે માવસક પ્રીવમયમ િધાિે હોય છે પિંત ુ
કપાતપાત્ર ઓછ ંહોય છે.

	n જનો તમે ત્નયત્મત તબીબી સેવાઓનનો ઉપયનોગ કરવાની અપેક્ા 
રાખતા નથી અને ત્નયત્મત ત્પ્રસ્સરિપશનનો ્ેતા નથી: તમે 
વસલિિ (Silver) અથિા બ્ોનઝ (Bronze) પલાન લઈ શકો 
છો. આ પલાનમા ંતમાિો ખચભા દિ મરહને ઓછો થાય છે, પિંત ુ
તેમા ંિધ ુકપાતપાત્ર હોય છે, તેથી પલાન ચકૂિિાનુ ંશરૂ કિે 
તે પહલેા ંતમને િધ ુચકૂિણી કિિી પ્ડશે.

જનો તમે આઉટ-ઓફ-પનોકેટ ખર્ચ પર વધારાની બરત માટે પાત્ર 
છનો: તનો તમારા માટે શે્ષ્ઠ મલૂયવાન ત્સલવર (Silver) પ્ાન 
હનોઈ શકે છે. જો તમે તમાિી આિકના આધાિે “ખચભા-િહેંચણીમા ં
ઘટા્ડો” માટે પાત્ર છો, તો તમે જયાિે સભંાળ મેળિો છો, તયાિે 
તમે કપાતપાત્ર અને સહચકુિણી જેિા ખચાભાઓ પિ પૈસા 
બચાિી શકો છો- પણ જો તમે વસલિિ (Silver) પલાનમા ંનોંધણી 
કિાિો છો તો જ. તમે બચત માટે પાત્ર છો કે કેમ તે જોિા માટે, 
HealthCare.gov/lower-costs ની મલુાકાત લો.

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/


શુ ંહું Marketplace ડેનટ્ કવરેજ મેળવી  
શકંુ છં?
કેટલાક સિાસ્થય પલાન ્ેડનટલ કિિેજ ઓફિ કિે છે, પિંત ુદિેક 
નહીં. જો તમને ્ેડનટલ કિિેજ જોઈએ છે અને તમાિા પલાન 
તે ઓફિ કિતા નથી, તો તમે જે સમયે તમે સિાસ્થય પલાનમા ં
નોંધણી કિો છો તયાિે જ એક અલગ ્ેડનટલ પલાનમા ંનોંધણી 
કિાિી શકો. કેટલાક ્ડેનટલ પલાન માત્ર બાળકોને આિિી લે 
છે અને અનય પરિિાિોને પણ આિિી લે છે. પલાનમા ંતમને 
જોઈતા લાભો શામેલ છે તેની ખાતિી કિિા માટે તમાિે પલાનના 
વિગતોની સમીક્ષા કિિી જોઈએ.

દિેક પલાન 18 િષભા કે તેથી ઓછી ઉંમિના બાળકોને ્ેડનટલ 
કિિેજ ઓફિ કિવુ ંઆિશયક છે. જો તમે બચત માટે પાત્ર છો 
અને Marketplace સિાસ્થય પલાનમા ંનોંધણી કિાિો છો, તો 
કોઈપણ બચત તમાિા બાળકના ્ેડનટલ કિિેજ પિ લાગ ુથશ,ે 
પછી ભલે તે તમાિા સિાસ્થય પલાનનો ભાગ હોય કે કોઈ અલગ 
્ેડનટલ પલાન હોય.

શુ ંમારા વત્ચમાન ડૉકટર અને ત્પ્રસ્સરિપશન 
દવાઓને આવરી ્ેવામા ંઆવશે?
જયાિે તમે Marketplace પલાનની તલુના કિો છો, તયાિે તમને 
તમાિા ્ડોકટિો, તબીબી સવુિધાઓ અને વપ્રસ્સરિપશન દિાઓ 
દાખલ કિિાનો વિકલપ મળશે. જયાિે તમે યોજનાઓ જોશો, તયાિે 
તમે જોશો કે દિેક યોજના ્ડોકટિો, તબીબી સવુિધાઓ અને તમે 
દાખલ કિેલ વપ્રસ્સરિપશન દિાઓને આિિી લે છે કે કેમ.

આરનોગય યનોજનાનુ ંગણુવતિા રેરટંગ  
શુ ંછે?
દિેક પલાન માટે ગણુિતિા િેરટંગનો ઉપયોગ કિીને Marketplace 
સિાસ્થય પલાનની તલુના કિો. પલાનને 1-5ના સકેલ પિ િેટ 
કિિામા ંઆિ ેછે. ફાઇિ-સટાિનો અથભા એ છે કે યોજના ઉચચ 
ગણુિતિા ધિાિ ેછે. કેટલાક રકસસાઓમા ંસટાિ િેરટંગ ઉપલબધ 
ન હોઈ શકે, જેમ કે જયાિે યોજનાઓ નિી હોય અથિા ઓછી 
નોંધણી હોય. સટાિ િેરટંગ ન હોિાનો અથભા એ નથી કે યોજનાઓ 
ઓછી ગણુિતિાિાળી િેરટંગ ધિાિ ેછે. ગણુિતિા િેરટંગસ વિશ ે
િધ ુમારહતી માટે, અહી મલુાકાત લો Marketplace.cms.gov/
outreach-and-education/choosing-a-high-quality-plan.
pdf.

પ્રશ્નો છે? સહાયતા ઉપ્બધ છે.
	n િધ ુમારહતી માટે HealthCare.gov/choose-a-plan ની 
મલુાકાત લો અથિા અિજી કિતા પહલેા યોજનાઓ અને 
રકંમતો બ્ાઉઝ કિિા HealthCare.gov/see-plans ની 
મલુાકાત લો.

	n તમને મદદ કિિા માટે તમાિા વિસતાિમા ંઅહી કોઈને શોધો 
LocalHelp.HealthCare.gov.

	n Marketplace કોલ સેનટિન ે1-800-318-2596 પિ કોલ કિો. 
TTY િપિાશકતાભાઓ 1-855-889-4325 પિ કૉલ કિી શકે છે.

તમાિી પાસે Marketplace ની મારહતી સલુભ ફોમમેટમા ંમેળિિાનો અવધકાિ છે, જેમ કે મોટી વપ્રનટ, બ્ેઇલ અથિા ઑર્ડયો.  
જો તમને લાગે કે તમાિી સાથ ેભેદભાિ કિિામા ંઆવયો છે તો તમને ફરિયાદ નોંધાિિાનો પણ અવધકાિ છે.

િધ ુમારહતી માટે, CMS.gov/about-cms/agency-information/aboutwebsite/cmsnondiscriminationnotice  
ની મલુાકાત લો અથિા Marketplace કોલ સેનટિને 1-800-318-2596 પિ કોલ કિો. TTY િપિાશકતાભાઓ 1-855-889-4325 પિ કૉલ કિી શકે છે.
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