
હલે્થ ઇન્શ્યોરન્સ 
(આરોગ્ય વીમો) 

નુ ંમલૂ્ય

4 આરોગ્ય વીમા વવશે 
જાણવા જેવી બાબતો

1
પ્વપ્વિ આરોગય વીમાની પોલલસીઓ અલગ અલગ 
લાભ આપી શકે અન ેઅમકુ તમ ેકયા િૉકટરો, 
િૉસ્પટલો અથવા અનય રિદાતાઓનો ઉપયોગ કરી 
શકો ત ેમયાતાડદત કરી શકે.

2
તમારી વીમા યોજના તમન ેમળવાપાત્ર કાળજીની 
ચકુવણીઓ શરૂ કરે તયાર પિલેા રિતયકે યોજના 
વરતામા ંતમારે કપાતપાત્ર રકમ ચકુવવી પિે તમે 
બન.ે દાખલા તરીકે, િારી લો કે તમારી કપાતપાત્ર 
$200 છે. તમારી પાસ ે$1,250 ઇમરજનસી રૂમની 
મલુાકાત છે. તો તમારે કપાતપાત્ર રકમ આવરી 
લેવા માટે રિથમ $200 ચકુવવાની રિ ેઅને તયાર 
બાદ તમારી યોજના પોતાનો ડિ્સો ચકુવવો  
શરૂ કરે.

3
તમારે સિ-વીમો અથવા સિ-ચકુવણી ખરતામા ં
ચકુવણી કરવી પિી શકે જયારે તમે તબીબી 
સભંાળ મળેવો, જેમકે િૉકટરની મલુાકાત, િૉસ્પટલ 
આઉટપશેનટ મલુાકાત અથવા કોઇ પ્રિસ્્રિપશન. 
સિ-વીમાની રકમ સામાનયતઃ ટકાવારી તરીકે 
િોય છે (દાખલા તરીકે, કુલ ખરતાના 20%). 
સિ-ચકુવણીની સામાનયતઃ પ્નયત રકમ િોય 
છે (દાખલા તરીકે, તમારે પ્રિ્રિીપશન અથવા 
િૉકટરની મલુાકાત માટે $10 અથવા $20).

4
આરોગય વીમા યોજનાઓ િોસ્પટલો, િોકટરો, 
ફામતાસીઓ અને આરોગય સભંાળ રિદાતાઓના 
નટેવકતા સાથ ેકરાર કરે છે. તમે કયા રિકારની 
પોલલસી ખરીદી છે તનેા આિારે તમારો પલાન 
ફકત તમારી કાળજીની ચકુવણી કરી શકે જયારે 
તમને ત ેપલાનના નટેવકતાના રિદાતા પાસથેી તે 
મળે અથવા તમારે લબલનો વધ ુમોટો ડિ્સો ભરવો 
પિે તમે બને.

તમારી પાસ ેમોટી પ્રિનટ, બ્ઇેલ અથવા ઑડિયો જેવા ઍકસપે્સબલ 
ફોમમેટમા ંMarketplace માડિતી મળેવવાનો અપ્િકાર છે. જો તમને 

લાગે કે તમારી સાથ ેભેદભાવ કરવામા ંઆવયો છે તો તમન ેફડરયાદ 
નોંિાવવાનો પણ અપ્િકાર છે.

CMS.gov/about-cms/agency-information/aboutwebsite/
cmsnondiscriminationnotice, ની મલુાકાત લો અથવા વધ ુ

માડિતી માટે Marketplace કોલ સનેટરન ે1-800-318-2596 પર કૉલ 
કરો. TTY વપરાશકતાતાઓ 1-855-889-4325 પર કૉલ કરી શકે છે.
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તમને જ્યારે કાળજીની જરૂર હો્ય ત્યારે 
આરોગ્ય વીમો િર્ચ ચકુવવામા ંમદદરૂપ 
્થા્ય છે
કોઇ પણ વયસકત જાણી જોઇન ેલબમાર પિતો નથી કે ઇજા નથી 
પામતો, પરંત ુમોટા ભાગના લોકોને કોઇક સમયે તબીબી કાળજીની 
જરૂર પિતી જ િોય છે. આરોગય વીમો આ ખરાતાન ેપિોંરી વળવામા ં
મદદ કરે છે અન ેતમન ેઅપ્ત ઊંરા ખરતા સામે રક્ષણ આપે છે.

આરોગ્ય વીમો એટલે શુ?ં
આરોગય વીમો એ તમારા અન ેવીમા કંપની વચરે થયેલ કરાર 
છે. તમ ેપલાનમા ંનોંિી કરો, અન ેજયારે તમે લબમાર પિો અથવા 
ઇજા થાય તયારે કંપની તમારા તબીબી ખરતાનો અંશ ચકુવવા માટે 
સિમત થાય છે.

આરોગય વીમાના અનય મિતતવપણૂતા લાભ છે. Health Insurance 
Marketplace® મા ંઉપલબિ પલાન (અને મોટા ભાગના અનય 
પલાન) પ્નશલુક રોગ પ્નવારક કાળજી પરૂી પાિ ેછે જેમકે રસીઓ 
અન ેરકે અપસ. ત ેપ્રિસ્્રિપશન દવાઓની અમકુ ડકમંત પણ  
આવરી લે છે.

હલે્થ ઇન્શ્યોરન્સ તમને કાળજી માટે 
ચકુવણી કરવામા ંમદદરૂપ ્થા્ય છે
શુ ંતમ ેજાણો છો કે 3-ડદવસ િોસ્પટલમા ંરિવેાનો સરેરાશ ખરતા 
લગભગ $30,000 છે? અથવા તો એ કે તટુી ગયેલ પગને 
સાિંવાનો ખરતા $7,500 જેટલો થાય છે? આરોગય વીમો લેવાથી 
તમને આના જેવા ઉચર, અણિાયાતા ખરતાથી બરાવવામા ંમદદ મળી 
શકે છે.

દરેક વીમા યોજનામા ંલાભો અને કવરેજનો સારાશં િોય છે જે 
દશાતાવ ેછે કે ત ેકયા રિકારની સભંાળ, સારવાર અને સેવાઓ આવરી 
લે છે. જયારે તમ ેસવેાઓ મેળવો છો તયારે પલાન કેટલી ચકૂવણી 
કરશ ેત ેઆમા ંશામલે છે.

હલે્થ ઇન્શ્યોરન્સ માટે તમે કેટલી ચકુવણી 
કરશો
તમ ેસામાનયતઃ દર મડિન ેઆરોગયના આવરણ માટે પ્રિપ્મયમ 
ભરશો અન ેતમારે રિતયેક વરમે કપાતપાત્ર રકમ પણ ચકૂવવાની 
રિશે.ે કપાતપાત્ર એ રકમ છે જે તમે તમારી આરોગય વીમા પલાન 
ચકૂવવાનુ ંશરૂ કરે ત ેપિલેા ંકવર કરેલી સેવાઓ માટે ચકૂવો છો. 
કપાતપાત્ર રકમ તમામ સવેાઓન ેલાગ ુનથી.

તમે તમારા વરિવમ્યમ અને 
કપાતપાત્ર રકમ પેટે કેટલી 
ચકુવણી કરો છો તેનો 
આધાર તમારા કવરેજના 
રિકાર પર આધારરત છે.

જયારે તમે સેવાઓ મેળવો તયારે તમારે કેટલી ચકુવણી 

કરવી પિશ ેતે જાણવુ ંપણ મિતવપણૂતા છે.

ઉદાહરણોમા ં્સમાવેશ છે:

 n તમારા કપાતપાત્ર રકમની ચકુવણી કરો ત્યાર બાદ 

ખિસ્સામા્ંથી કરવામા ંઆવતી ચકુવણી (્સહવીમો 

અ્થવા ્સહચકુવણી)

 n જો તમે બીમાર ્થાઓ અ્થવા ઇજા ્થા્ય તો તમારે 

ચકૂવવાની કુલ રકમ (ખિસ્સામા્ંથી મહત્તમ)

સૌથી સ્તા પ્રિપ્મયમવાળી પોલલસી ઘણી સારવારો અને 

સેવાઓને ન પણ આવરી લેતી િોય.

હું વધારે કેવી રીતે જાણી શકંુ?

Marketplace દ્ારા કવરેજ અથવા તમારા 
લાભો અને સરુક્ષા પ્વશ ેવધ ુજાણવા માટે, 

HealthCare.gov મલુાકાત લો  
અથવા 1-800-318-2596 પર 

Marketplace કૉલ ્ેસનટરને કૉલ કરો.  
TTY વપરાશકતા્ચઓ 1-855-889-4325 પર 

કૉલ કરી શકે છે.

https://www.healthcare.gov/

