4
1

شما حق دارید که اطالعات  Marketplaceرا در قالب قابل دسترسی دریافت
کنید ،مثال به صورت نسخه چاپی درشت ،خط بریل ،یا فایل صوتی .شما
همچنین حق دارید تا در صورت روبرو شدن با برخورد تبعیضآمیز شکایتی
را تنظیم کنید.
برای کسب اطالعات بیشتر به CMS.gov/about-cms/agency-
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information/aboutwebsite/cmsnondiscriminationnotice

مراجعه کنید و یا با «مرکز تماس  »Marketplaceبه شماره
 1-800-318-2596تماس بگیرید .کاربران  TTYمیتوانند با
 1-855-889-4325تماس بگیرند.
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چیزهایی که باید در مورد
بیمه سالمت بدانید

بیمهنامههای مختلف بیمه سالمت میتوانند
مزایای متفاوتی را ارائه دهند و برخی
میتوانند پزشکان ،بیمارستانها یا سایر
ارائهدهندگان مورد استفاده شما را محدود کنند.
شاید ناچار شوید قبل از اینکه شرکت بیمه
شروع به پرداخت هزینه مراقبتی شما کند
مبلغی را به عنوان میزان سهم بیمهشونده در
هر سال استفاده از طرح بپردازید .به عنوان
مثال ،فرض کنید مبلغ مالیاتپذیر شما $200
است .شما باید  $1,250بابت مراجعه به
اورژانس بپردازید .شما  $200اول را جهت
مبلغ سهم بیمه شونده میپردازید ،و سپس
شرکت بیمه شروع به پرداخت سهم
خود میکند.
هنگام دریافت مراقبتهای پزشکی ،مانند
ویزیت پزشک ،ویزیت سرپایی بیمارستان یا
نسخه ،ممکن است مجبور شوید سهم بیمه یا
سهم بیمار را بپردازید .سهم بیمه معموال به
صورت درصدی است (مثالً  20%از هزینه
کل) .سهم بیمار معموال مبلغ ثابتی است (مثال
 $10یا  $20بابت نسخه یا ویزیت پزشک).
طرحهای بیمه سالمت با شبکه بیمارستانها،
پزشکان ،داروخانهها و ارائهدهندگان خدمات
درمانی قرارداد میبندد .بسته به نوع سیاستی
که انتخاب می کنید ،طرح شما ممکن است
سهم خود را تنها زمانی بپردازد که شما از
یکی از ارائه دهندگان موجود در شبکه طرح
خدمات مراقبتی دریافت کنید ،و یا ممکن است
ناچار شوید سهم بیشتری از صورتحساب
هزینه را پرداخت کنید.

میزان پرداخت حق
بیمه و مبلغ مالیاتپذیر
شما به نوع پوشش شما
بستگی دارد.
چگونه میتوانم اطالعات
بیشتری کسب کنم؟
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد پوشش
از طریق  Marketplaceیا مزایا و حمایتهای
خود ،به  HealthCare.govمراجعه کنید یا با
«مرکز تماس  »Marketplaceبه شماره
 1-800-318-2596تماس بگیرید.
کاربران  TTYمیتوانند با 1-855-889-4325
تماس بگیرند.

اما دانستن اینکه هنگام دریافت مراقبت چه مقدار از
هزینه خدمات را باید بپردازید نیز اهمیت دارد.
مثال ها عبارتند از:
n nهزینههای نقدی شما بابت خدمات پس از
پرداخت مبلغ مالیاتپذیر (سهم بیمه یا
سهم بیمار)
n nمجموع مبلغی که باید در صورت بیماری
یا آسیبدیدگی بپردازید (حداکثر میزان
هزینه نقدی)
سیاستی که شامل کمترین حق بیمه می شود ممکن
است بسیاری از خدمات و درمان ها را پوشش ندهد.

بیمه سالمت به شما کمک میکند هزینه
مراقبتهای مورد نیاز خود را پرداخت کنید

هیچکس نمی خواهد مریض شود یا آسیب ببیند ،اما اکثر مردم
زمانی به مراقبت های درمانی نیاز خواهند داشت .بیمه سالمت
به پرداخت این هزینهها کمک میکند و از شما در برابر
پرداخت هزینههای گزاف محافظت میکند.

بیمه سالمت چیست؟

بیمه سالمت قراردادی بین شما و شرکت بیمه است .شما در
طرحی ثبتنام میکنید ،و شرکت بیمه میپذیرد که قسمتی از
هزینههای درمانی شما را در هنگام مریضی یا آسیبدیدگی
پرداخت نماید.
مزایای مهم دیگری در بیمه سالمت وجود دارد .طرحهای
موجود در بیمه سالمت (® )Health Insurance Marketplace
(و اکثر طرحهای دیگر) مراقبتهای پیشگیرانه رایگان مانند
واکسن و معاینه را ارائه میدهند .آنها همچنین برخی از هزینه
های داروهای تجویزی را پوشش می دهند.

بیمه سالمت در پرداخت هزینه مراقبت شما
را یاری می کند

آیا میدانستید هزینه متوسط  3روز بستری شدن در بیمارستان
حدود  $30,000است؟ یا اینکه درمان شکستگی پا میتواند تا
 $7,500هزینه داشته باشد؟ داشتن بیمه سالمت میتواند از شما
در برابر هزینههای زیاد و غیرمنتظره مانند این محافظت کند.
هر طرح بیمه خالصهای از مزایا و پوششها را دارد که نشان
میدهد چه نوع مراقبت ،درمان ،و خدماتی را پوشش میدهد.
از جمله اینکه طرح چه میزان از هزینهها را در هنگام دریافت
خدمات خواهد پراخت.

آنچه شما برای بیمه سالمت پرداخت می کنید

شما معموالً حق بیمه ای را بصورت ماهانه برای پوشش بیمه
پرداخت می کنید ،و همچنین ممکن است مجبور باشید هر
سال مبلغی را به عنوان مبلغ مالیات پذیر بپردازید .مبلغ
مالیات پذیر مبلغی است که شما باید قبل از اینکه بیمه سالمت
یا طرحتان شروع به پرداخت هزینهها کند جهت آن دسته از
خدمات مراقبتی بهداشتی که تحت پوشش بیمه یا طرح سالمت
هستند بپردازید .مبلغ مالیات پذیر ممکن است برای همه خدمات
اعمال نشود.

