
Ważna wiadomość dostarczona przez Medicare

PORÓWNYWANIE PLANÓW NAPRAWDĘ SIĘ OPŁACA. 
Sprawdź już teraz swoje opcje w 2021 na Medicare.gov.

Pięć powodów do porównania planów: 

1
Plany Medicare zmieniają się każdego roku.
Tak samo, jak Twoje potrzeby w zakresie opieki 
zdrowotnej. Nie zakładaj, że Twoje obecne ubezpieczenie 
jest dla Ciebie w dalszym ciągu najlepszym wyborem.

2 Możesz znaleźć dodatkowe świadczenia, zaoszczędzić 
pieniądze, albo osiągnąć jedno i drugie.  
Nie wszystkie programy oferują takie same świadczenia. 
Porównanie planów to jedyny sposób, aby się dowiedzieć, 
że masz odpowiednie ubezpieczenie, odpowiadające 
Twoim potrzebom.

3
Możesz porównać plany siedząc wygodnie w domu.
Przejdź do strony medicare.gov/plan-compare, aby 
przejrzeć plany 2021 pod kątem kosztów, jakości i 
pokrycia, włączając w to również kosztorysy szacunkowe 
dotyczące wszystkich Twoich recept. 

4 W tym roku plany Medicare charakteryzują się 
historycznie niskimi składkami.
Składki spadły średnio o 34% w ciągu ostatnich 3 lat; przy 
czym w niektórych stanach aż o 50%.

5
Setki planów oferuje insulinę za $35 miesięcznie  
lub mniej.
Począwszy od 1 stycznia 2021 r., można zaoszczędzić 
średnio $446 rocznie na kosztach insuliny płacąc z 
własnej kieszeni.

M E D I C A R E
OTWARTA REJESTRACJA DO

15 października - 7 grudnia

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. Możesz również 
porozmawiać z doradcą ze Stanowego Programu 
Pomocy Ubezpieczeń Zdrowotnych (SHIP). Odwiedź 
shiptacenter.org, aby znaleźć lokalizacje. W tym 
roku wiele osób korzysta z wirtualnego poradnictwa. 
Możesz też przyłączyć się do nas podczas 
nadchodzącego wydarzenia wymienionego poniżej.

Data Okres

Lokalizacja

Inne szczegóły

Medicare pokrywa koszty szczepionki 
grypy. Zaszczep się już teraz.
Klienci Medicare są bardziej narażeni na poważne 
komplikacje z powodu grypy. Szczepionka przeciw 
grypie jest twoim najlepszym zabezpieczeniem i 
jest pokryta przez Medicare bez żadnych kosztów 
dla ciebie. Odwiedź jak najszybciej swojego lekarza, 
aptekę lub innego usługodawcę.
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