
WAŻNA WIADOMOŚĆ DOSTARCZONA PRZEZ MEDICARE

PORÓWNUJĄC PLANY MOŻESZ 
ZAOSZCZĘDZIĆ PIENIĄDZE
PRZEJRZYJ SWOJE OPCJE 
NA MEDICARE.GOV

Otwarta rejestracja  
Medicare jest już dostępna
W tym roku plany Medicare charakteryzują 
się historycznie niskimi składkami, które w 
ciągu ostatnich 3 lat spadły średnio o 34%, a 
w niektórych stanach o ponad 50%. Nadszedł 
czas, aby rozważyć swoje możliwości pokrycia 
ubezpieczenia.

Dlaczego powinieneś/
powinnaś porównywać 
plany na przyszły rok?
Plany Medicare zmieniają się każdego roku, 
tak samo jak Twoje potrzeby w zakresie opieki 
zdrowotnej. Nie zakładaj, że Twoje obecne ubezpieczenie w 
dalszym ciągu jest dla Ciebie najlepszym wyborem. Przejrzyj 
swój aktualny plan, koszty i potrzeby zdrowotne, a następnie 
przejdź do Medicare.gov/plan-compare, aby porównać 
plany. Możesz znaleźć dodatkowe świadczenia, zaoszczędzić 
pieniądze, albo osiągnąć jedno i drugie.  

Pamiętaj również, ze Medicare 
pokrywa szczepionkę przeciw 
grypie.
Wielu klientów Medicare to starsi Amerykanie, 
dlatego też są oni bardziej narażeni na poważne 
komplikacje związane z grypą. Szczepionka 
przeciw grypie jest najlepszą ochroną przed 
zachorowaniem i rozprzestrzenianiem się grypy 
i jest częścią planu Medicare bez żadnych kosztów dla Ciebie, 
jeśli jest dostarczona przez dostawcę usług sieciowych. Chroń 
siebie i innych. Odwiedź swojego lekarza, aptekę lub innego 
miejscowego usługodawcę, aby otrzymać szczepionkę przeciwko 
grypie już dziś.

M E D I C A R E
OTWARTA REJESTRACJA DO
15 października - 7 grudnia

Możesz porównać plany 
siedząc wygodnie w domu.
Wyszukaj plany na  Medicare.gov i uzyskaj 
szacunkowe dane na temat wszystkich swoich recept. 
Jeśli Twój obecny zasięg nadal odpowiada Twoim 
potrzebom, to nie musisz nic robić.

Oszczędzaj na  
insulinie z Medicare.
Od 1 stycznia 2021 r. możesz zaoszczędzić na kosztach 
insuliny. Setki planów lekowych na rok 2021 Medicare 
zaoferuje miesięczne dostawy szerokiej gamy 
produktów insulinowych za jedyne $35 wydatków 
z kieszenie lub mniej. Możesz zaoszczędzić średnio 
$446 rocznie na kosztach insuliny płacąc z własnej 
kieszeni. Odwiedź stronę Medicare.gov/plan-compare, 
aby szukać planów z nowymi oszczędnościami 
dotyczącymi insuliny.

Wolisz o tym porozmawiać?
Zadzwoń pod numer 1-800-MEDICARE  
(1-800-633-4227). TTY (niedosłyszący) mogą 
zadzwonić na numer: 1-877-486-2048

Pracujemy 24 godziny na dobę podczas otwartej 
rejestracji, także w weekendy. Uzyskaj bezpłatne 
spersonalizowane doradztwo w zakresie ubezpieczeń 
zdrowotnych, dzwoniąc do stanowego programu 
pomocy ubezpieczeniowej (State Health Insurance 
Assistance Program - SHIP). Odwiedź stronę 
shiptacenter.org i znajdź lokalizacje w Twojej okolicy. 
W tym roku wiele osób korzysta z wirtualnego 
poradnictwa w programie SHIP. 
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