Thị Trường Tự Do MNsure

Chương trình tổng hợp cho bảo hiểm sức khỏe
Ghi danh mở rộng cho 2021 là từ ngày 1 tháng Mười Một, 2020 – ngày 22 tháng Mười Hai, 2020
Giúp đỡ tài chánh có sẵn
Tùy vào lợi tức và số người trong gia hộ, quý vị có thể hội đủ điều kiện cho một chương trình giảm giá từ một công ty bảo hiểm tư, hoặc bảo hiểm miễn phí- hoặc chi
phí thấp từ một chương trình công cộng được chính phủ trợ cấp. MNsure là nơi duy nhất người Minnesota có thể hội đủ điều kiện để được giúp đỡ tài chính, như
là các tín thuế để trả bảo phí hàng tháng, cắt giảm đồng trả chi phí cho các chi phí y tế, hoặc bảo hiểm qua Medical Assistance (Trợ Giúp Y Tế) hoặc MinnesotaCare.

Chương Trình Sức Khoẻ Tư
(Private Health Plans)

MinnesotaCare

Cũng được gọi là “chương trình sức khỏe hội đủ điều
kiện” hoặc QHP, đây là những chương trình sức khỏe
được đưa ra bởi các hãng bảo hiểm. Giúp đỡ về tài
chính có sẵn tùy thuộc vào lợi tức, số người trong gia
hộ của quý vị và tổn phí bảo hiểm trong khu vực của
quý vị. Chương trình sức khỏe phải được mua qua
MNsure mới đủ điều kiện.

Bao trả cho cư dân Minnesota có lợi tức thấp mà
không tiếp cận được bảo hiểm chăm sóc sức khỏe với
giá phải chăng và không hội đủ điều kiện cho Medical
Assistance. Bảo phí thấp hàng tháng được ấn định
bằng lợi tức và số người trong gia họ. Các người đủ
điều kiện có thể ghi danh quanh năm.

Medical Assistance
Chương trình Medicaid của Minnesota bao trả cho
nhiều người có lợi tức thấp, đặc biệt là trẻ em và phụ
nữ mang thai. Không có bảo phí hàng tháng. Những
nguời đủ điều kiện có thể ghi danh quanh năm.

Bảng cho thấy giúp đỡ tài chánh nào quý vị có thể đủ điều kiện dựa theo lợi tức và số người trong gia hộ của quý vị.
Số người
trong gia hộ

Medical Assistance cho người
trên 18 tuổi

Medical Assistance
cho trẻ em

Medical Assistance
cho phụ nữ có mang

MinnesotaCare

Tín thuế cho các chương trình
y tế tư

Lợi tức hàng
tháng/Hàng năm
(lên đến)

Lợi tức hàng tháng/
Hàng năm (lên đến)

Lợi tức hàng
tháng/Hàng
năm (lên đến)

Lợi tức hàng năm
(lên đến)

Lợi tức hàng năm
(trên)

(Giới hạn lợi tức cho trẻ sơ sinh
dưới 2 tuổi cao hơn một chút)

1

$1,414 / $16,970

$2,924 / $35,090

không áp dụng

$25,520

$25,520

2

$1,910 / $22,929

$3,950 / $47,410

$3,993 / $47,927

$34,480

$34,480

3

$2,407 / $28,887

$4,977 / $59,730

$5,031 / $60,381

$43,440

$43,440

4

$2,903 / $34,846

$6,004 / $72,050

$6,069 / $72,836

$52,400

$52,400

5

$3,400 / $40,804

$7,030 / $84,370

$7,107 / $85,290

$61,360

$61,360

6

$3,896 / $46,762

$8,057 / $96,690

$8,145 / $97,744

$70,320

$70,320

7

$4,393 / $52,721

$9,084 / $109,010

$9,183 / $110,199

$79,280

$79,280

8

$4,889 / $58,679

$10,110 / $121,330

$10,221 / $122,653

$88,240

$88,240

Cộng thêm
cho mỗi
người được
thêm vào

$496 / $5,958

$1,026 / $12,320

$1,037 / $12,454

$8,960

$8,960

Truyền đơn này chỉ có tính cách thông tin mà thôi. Hướng dẫn lợi tức chỉ là ước chừng. Quý vị cần hoàn tất đơn để ấn định tiêu chuẩn thật sự của quý vị.

Có thể lựa chọn, có phẩm chất,
tiện lợi
Chọn bảo hiểm sức khỏe toàn bộ qua MNsure

MNsure là thị trường tự do cho cư dân Minnesota có thể tìm mua, so sánh và chọn bảo hiểm sức khỏe đáp ứng
được các nhu cầu của họ, và là nơi độc nhất để được giúp đỡ về tài chánh.
Tất cả các chương trình sức khỏe bao gồm các quyền lợi
sức khỏe quan trọng này:

• Dịch vụ khẩn cấp
• Nhập viện
• Dịch vụ tại phòng lab
• Chăm sóc cho người mẹ và trẻ sơ sanh
• Các dịch vụ chăm sóc bệnh tâm thần và hành vi

• Dịch vụ ngoại viện và đi khám ở phòng mạch bác sĩ
• Thuốc theo toa
• Các dịch vụ phòng ngừa và sống khỏe mạnh
• Dịch vụ phục hồi và phục hồi chức năng cùng các
thiết bị (để duy trì sinh hoạt hàng ngày, hoặc để
phục hồi từ bệnh tật hoặc tai nạn)

Bảo vệ người tiêu dùng:
• Không có điều ngoại lệ cho các bệnh trạng đã có
trước
• Không thể bị từ chối bảo hiểm hoặc bị tính bảo
phí cao hơn vì tiểu sử y tế
• Không có giới hạn hàng năm hoặc trọn đời về
bảo hiểm, và có giới hạn cho chi phí tự trả

Ba cách được giúp đỡ nộp đơn và ghi danh miễn phí
Người Trợ Giúp

Đại Lý

Những người được huấn luyện từ các
tổ chức địa phương để gặp trực tiếp,
giúp đỡ cách nộp đơn và hỗ trợ cho
việc ghi danh.

Các chuyên viên có giấy phép hành
nghề được huấn luyện sẽ gặp trực
tiếp để giúp đỡ miễn phí và cố vấn để
lựa chọn chương trình.

Trung Tâm Liên Lạc
MNsure
651-539-2099 hoặc 855-366-7873
Các chuyên viện được huấn luyện đầy
đủ có sẵn để trả lời các thắc mắc của
quý vị qua đường dây nóng viễn liên
miễn phí.

Để tìm người trợ giúp, đại lý và các trung tâm ghi danh không cần hẹn gần nơi
quý vị cư ngụ.xin truy cập MNsure.org/help/.
IG-Vi 092020

MNsure.org

/MNsure

@MNsure

/MNsure

/mnsureorg

Soạn tin MNSURE NEWS gửi
tới 468311 Phí tin nhắn hoặc dữ

liệu có thể được áp dụng.

MNsure không kỳ thị vì chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tín ngưỡng, tôn giáo, phái tính, tuổi tác, khuyết tật, tình trạng trợ cấp công chúng, tình trạng hôn nhân hoặc khuynh hướng tình dục.
Attention. If you need free help interpreting this document, call 855-366-7873.

