Mất bảo hiểm sức khỏe qua công
việc của quý vị?
Quý vị có thể đủ điều kiện để ghi danh trong một thời gian ghi danh đặc biệt cho bảo hiểm
y tế tư nhân qua MNsure.
Quý vị cũng có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính để trả bảo hiểm có giá cả phải chăng.
Thời gian Ghi danh Đặc biệt là gì?
Đó là khoảng thời gian ngoài thời gian ghi danh
bình thường, trong đó quý vị và gia đình có thể ghi
danh bảo hiểm y tế tư nhân vì quý vị đã trải qua
một số sự kiện cuộc sống đủ điều kiện, như mất
bảo hiểm y tế khác hoặc thay đổi số người trong
gia hộ.
• Quý vị có tối đa 60 ngày để ghi danh.
• Quý vị có thể nộp đơn trước khi mất bảo hiểm
dựa trên công việc của quý vị để tránh khoảng
trống trong bảo hiểm y tế.
• Bảo hiểm bắt đầu vào ngày đầu tiên của tháng
sau ngày quý vị chọn gói bảo hiểm của quý vị
(nhưng không trước ngày bảo hiểm dựa trên
công việc của quý vị chấm dứt).
Chất lượng bảo hiểm
Các chương trình bảo hiểm bao gồm các lợi ích
sức khỏe thiết yếu như chăm sóc phòng ngừa và
các dịch vụ sức khỏe tâm thần, và bao gồm các
biện pháp bảo vệ người tiêu dùng quan trọng,
như bảo hiểm cho các điều kiện có trước.
Trợ giúp tài chính có sẵn
MNsure là nơi duy nhất quý vị có thể đủ điều
kiện nhận trợ giúp tài chính để giảm chi phí. Tùy
thuộc vào lợi tức của gia hộ quý vị, quý vị có
thể nhận được tín dụng thuế, giảm chia sẻ chi
phí hoặc đủ điều kiện nhận Medical Assistance
hoặc MinnesotaCare.

Cách ghi danh
Bước 1: Lấy giấy xác minh chấm dứt bảo hiểm
của quý vị từ công ty chủ nhân của quý vị. Quý vị
sẽ cần giấy này để chứng minh rằng quý vị đủ
điều kiện hưởng thời gian ghi danh đặc biệt và để
xác nhận ngày quý vị cần bảo hiểm mới của quý
vị bắt đầu.
• Để tìm hiểu những tài liệu nào quý vị cần, xin
truy cứu “lose coverage” (“mất bảo hiểm”) trên
mạng MNsure.org.
Bước 2: Quý vị đã lập một tài khoản và/hoặc đã
nộp đơn với MNsure chưa?
• Nếu có, hoặc nếu quý vị không chắc chắn:
Xin gọi cho Trung tâm liên lạc của MNsure để
được giúp đỡ tại 651-539-2009 (855-366-7873
bên ngoài Twin Cities).
• Nếu không: Truy cập MNsure.org và tạo một
tài khoản để nộp đơn và ghi danh. Một khi quý
vị đã điền đơn ghi danh của mình, quý vị sẽ
được hướng dẫn cách ghi danh bảo hiểm.
Lựa chọn Ghi danh Quanh năm
Medical Assistance và MinnesotaCare cung cấp
bảo hiểm chi phí thấp cho người dân Minnesota
có lợi tức thấp. Nếu quý vị đủ điều kiện với một
trong những chương trình này, quý vị có thể ghi
danh bất cứ lúc nào.
Thành viên của một bộ lạc người Mỹ da đỏ được
liên bang công nhận đủ điều kiện để ghi danh
quanh năm.

Được trợ giúp miễn phí
Các nhà môi giới và điều hướng được chứng nhận của MNsure có thể giúp quý vị ghi danh.
Truy cập MNsure.org/help/ để tìm một trong trong những người này ở khu vực của quý vị.
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