
Osoby indywidualne i rodziny:  
obniż swoje koszty medyczne

Zniżki na zasadzie udziału w kosztach 
Dostępne w „Zdrowy Stan NY”  
(NY State of Health)

Niektóre osoby indywidualne i rodziny kupujące 
ubezpieczenie w ramach stanowego „Zdrowy Stan 
NY”, oficjalnego rynku ubezpieczeń zdrowotnych, 
będą mogły uzyskać zniżki na zasadzie udziału  
w kosztach, umożliwiające obniżenie opłat podczas 
korzystania z opieki zdrowotnej.

Aby sprawdzić, czy kwalifikujesz się do bezpłatnego 
lub tańszego ubezpieczenia zdrowotnego poprzez 
stanowy „Zdrowy Stan NY”, odwiedź stronę 
nystateofhealth.ny.gov

Czym są zniżki na zasadzie udziału w kosztach i jak działają? 

Zniżki na zasadzie udziału w kosztach obniżają kwotę do zapłaty po skorzystaniu z usług opieki zdrowotnej. Mogą 
one obniżyć opłatę redukcyjną, dopłatę, współubezpieczenie i łączne wydatki pokrywane z własnych środków –  
jednak wyłącznie pod warunkiem zapisu do planu „srebrnego” w „Zdrowy Stan NY”. Istnieje również możliwość 
uzyskania uprawnienia do oszczędności od miesięcznych składek, zwanych ulgami podatkowymi na składki. Aby 
uzyskać udział w kosztach, należy kwalifikować się do ulgi podatkowej na składki. Dowiedz się więcej z naszej karty 
informacyjnej Ulga podatkowa na składki: opcje dla osób indywidualnych i rodzin. 

Suma zniżki na zasadzie udziału w kosztach może zależeć od dochodu. Im niższy dochód, tym większą pomoc można 
uzyskać.

• Osoby indywidualne i rodziny o dochodzie wynoszącym między 200% a 250% federalnego progu ubóstwa (Federal 
Poverty Level, FPL) mogą uzyskać pomoc w uregulowaniu opłaty redukcyjnej, dopłaty i współubezpieczenia, 
dzięki której zapłacą mniej podczas każdej wizyty u lekarza lub konieczności skorzystania z innych usług opieki 
zdrowotnej. 

 - Na przykład, 200-250% FPL równa się dochodowi pomiędzy 24 120-30 150 USD dla osoby lub 49 200-61 500 
USD w przypadku czteroosobowej rodziny. 

 - Osoby o niższych dochodach (poniżej 138% FPL) mogą kwalifikować się do tańszego lub bezpłatnego 
ubezpieczenia Medicaid lub Planu zasadniczego (Essential Plan).

Aby dowiedzieć się więcej na temat reformy opieki zdrowotnej i sprawdzić 
uprawnienie do zniżek na zasadzie udziału w kosztach, należy odwiedzić 
„Zdrowy Stan NY” na stronie nystateofhealth.ny.gov lub zadzwonić pod  
nr 1-855-355-5777.
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https://nystateofhealth.ny.gov/
http://www.nyc.gov/html/hia/html/home/home.shtml


Ubezpieczenie zdrowotne można kupić poprzez „Zdrowy Stan NY”

Czy zniżki na zasadzie udziału w kosztach są 
dostępne w ramach każdego ubezpieczenia 
zdrowotnego? 

Ważne: Oszczędności od kosztów ponoszonych 
z własnych środków można uzyskać wyłącznie  
w przypadku zapisu do planu „srebrnego” 
poprzez „Zdrowy Stan NY”.

W przypadku kwalifikowania się do ulgi podatkowej 
na składki przy 250% federalnego progu ubóstwa 
(FPL) i zapisu do planu srebrnego poprzez 
„Zdrowy Stan NY” zniżki na zasadzie udziału  
w kosztach zostaną automatycznie zastosowane 
wobec ubezpieczenia.

Terminy dotyczące wsparcia finansowego

„Udział w kosztach” to kwota uiszczana za opiekę 
zdrowotną otrzymywaną w przypadku posiadania 
ubezpieczenia. Obejmuje opłatę redukcyjną, dopłatę 
oraz współubezpieczenie. Nie obejmuje składek 
ani kosztów usług nieobjętych ubezpieczeniem 
zdrowotnym. 

Opłaty redukcyjne to kwoty, które należy uregulować 
za większość rodzajów opieki zanim koszt zostanie 
pokryty z ubezpieczenia zdrowotnego. Na przykład,  
jeśli opłata redukcyjna wynosi 1000 USD, ubezpieczenie 
nie pokryje kosztów uzyskanej opieki aż do przekroczenia 
1000 USD opłaty redukcyjnej.

 - Zgodnie z federalną ustawą dotyczącą opieki 
zdrowotnej, nowo zakupione polisy muszą  
w całości pokrywać pewne usługi profilaktyczne 
– nie ma konieczności uregulowania opłaty 
redukcyjnej ani udziału w kosztach w przypadku 
korzystania z tych usług. 

• Dopłaty to stałe kwoty w dolarach (np. 20 USD), które 
należy uregulować za usługi opieki zdrowotnej 
objęte ubezpieczeniem. Dopłata może się różnić 
w zależności od rodzaju usługi opieki zdrowotnej 
objętej ubezpieczeniem.

• Współubezpieczenie to udział w kosztach usług 
opieki zdrowotnej objętych ubezpieczeniem. Jest 
to kwota procentowa, którą ubezpieczyciel zgadza 
się pokryć za usługę. 
 - Na przykład, jeśli współubezpieczenie wynosi 

20%, wizyta w gabinecie wynosi 100 USD, a 
pacjent spełnił warunek opłaty redukcyjnej, 
płatność współubezpieczenia wyniesie 20% 
ze 100 USD lub 20 USD. Ubezpieczyciel zapłaci 
pozostałą część rachunku; 80% lub 80 USD.
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Większość osób musi posiadać ubezpieczenie lub płaci kary za jego brak.
Ubezpiecz się już dzisiaj.


