O PLANO DE
SAÚDE FICOU MAIS
ACESSÍVEL
Economize dinheiro com custos com saúde em CoverME.gov – novo Marketplace de
saúde de Maine criado pelo Maine, para o Maine.
A inscrição para a cobertura de saúde de 2022 já está aberta e melhor do que nunca. O período
de inscrição é entre 1º de novembro de 2021 e 15 de janeiro de 2022. Este ano, há disponível mais
ajuda financeira para fazer com que a cobertura do plano de saúde seja mais acessível para mais
residentes. Mais de 80% dos moradores de Maine que visitaram o CoverME.gov se qualificam
para ajuda financeira para reduzir os prêmios mensais. Mesmo que não tenha se qualificado
anteriormente, é hora de verificar de novo.
Em CoverME.gov, é possível comparar as opções de planos, solicitar assistência financeira e obter
ajuda para se inscrever em um plano que se adapta às suas necessidades e ao seu bolso.

PODE ENCONTRAR UM PLANO DE SAÚDE COM
+ Prêmios mensaisbaixos de apenas alguns dólares por mês
+ Custos não cobertos baixos
+ Cobertura abrangente e de qualidade que o(a) protegerá em caso de acidente ou doença grave
+ Cobertura que não pode recusá-lo(a) ou cobrar mais por condições pré-existentes

Inscreva-se ainda hoje em CoverME.gov!
As inscrições para a cobertura de 2022 já estão abertas.

OBTENH A AJUDA GR AT UITA DE ESPECIALISTAS LOCAIS E INSCRE VA- SE AINDA HO JE .
Visite: coverME.gov/localhelp.

Ligue: (866) 636-0355; TTY 711. Para idiomas que não o inglês, escolha a opção 4.
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COVERME.GOV
E NOVOS RESIDENTES DE MAINE
Economize dinheiro com saúde em CoverME.gov – o novo plano de saúde Marketplace
de Maine criado pelo Maine, para o Maine.
A inscrição para a cobertura de saúde de 2022 já está aberta e melhor do que nunca. O período de
inscrição é entre 1º de novembro de 2022 e domingo, 15 de janeiro de 2023. Este ano, há disponível
mais ajuda financeira para fazer com que a cobertura do plano de saúde seja mais acessível para
mais residentes.
Em CoverME.gov, é possível comparar as opções de planos, solicitar assistência financeira e obter
ajuda para se inscrever em um plano que se adapta às suas necessidades e ao seu bolso.
Assistência local gratuita disponível em vários idiomas para assistência financeira para pagar o
seguro saúde. Ligue: (866) 636-0355; TTY 711. Para idiomas que não o inglês, escolha a opção 4.
STATUS DE IMIGRAÇÃO E COVERME.GOV

+ A inscrição não afetará seu status de imigração ou o de sua família.
+ O participante não precisa ser cidadão ou residente legal dos EUA para se inscrever em um plano de saúde
qualificado (QHP) por meio do Marketplace. Imigrantes legalmente presentes e que satisfazem outros
requisitos básicos de elegibilidade podem se qualificar para a cobertura por meio do Marketplace.
+ Esses requerentes também podem se qualificar para assistência financeira por meio do Marketplace,
contanto que atendam a alguns critérios de elegibilidade adicionais, incluindo renda familiar e tamanho
da família.
+ A documentação de cidadania ou status de imigração é necessária apenas para as pessoas que se
inscrevem para cobertura, não para os outros membros da família.
+ As informações fornecidas pelos participantes não serão usadas por agências governamentais para fazer
cumprir as leis ou políticas de imigração.

COMO SE INSCREVER
EM UM PLANO DE SAÚDE
PELO COVERME.GOV

1
2

Compare os planos e obtenha
uma estimativa de custo

3
4
5
6

Inscreva-se para cobertura

O CoverME.gov oferece uma ferramenta de
compra e comparação que permite obter
rapidamente uma estimativa de assistência
ﬁnanceira para a qual pode se qualiﬁcar e ver as
diferentes opções de cobertura e preços para
planos de saúde oferecidos pelo Marketplace.

Prepare-se

Quando estiver pronto para começar, reúna os
documentos abaixo para facilitar o processo
de inscrição.
I N FORM A Ç Õ E S BÁ SI C A S
Nomes e datas de nascimento de todos os membros da
sua residência

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
Se alguma pessoa em sua residência (as incluídas no
imposto de renda) tiver um endereço residencial
diferente, precisa ser adicionado também.

NÚMERO DA SEG URIDADE SOCIAL
(SE APLICÁVEL )

Digite o número da seguridade social de cada pessoa.
Se este campo ﬁcar em branco, poderá ter que fornecer
esta informação mais tarde, se aplicável.

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO DE IMIG R A ÇÃ O
(SE APLICÁVEL )

Alguma pessoa incluída na inscrição é imigrante legal?
Nesse caso, deverá fornecer informações dos documentos
de imigração.

INFORMAÇÃO DE RENDA
Será necessário informar a renda estimada para 2022
para todos os membros da sua residência, incluindo
as deduções padrão das declarações anuais de imposto
de renda.

INFORMAÇÕES DA DECLARAÇÃO DE
IMPOS TOS

Depois de reunir as informações necessárias,
pode criar uma conta e preencher a inscrição.
Se já tinha conta em Healthcare.gov,
certiﬁque-se de usar as mesmas informações
do titular da conta principal ao criar a conta em
CoverME.gov para garantir que corresponda às
informações existentes.

Procure um plano
Selecione “Procurar planos” para revisar os
planos e escolher o melhor para você e para o
seu bolso.

Pague o prêmio do primeiro mês
Para que a cobertura tenha início, será preciso
pagar o prêmio do primeiro mês à operadora do
plano de saúde antes da data de vigência da
apólice (por exemplo, 1º de janeiro de 2022). O
CoverME.gov permite que os clientes paguem o
prêmio do primeiro mês online por meio da
função “Pay Now”.

VOCÊ ESTÁ COBERTO!

Após concluir todas as etapas acima, estará
inscrito com êxito na cobertura do plano de
saúde abrangente do CoverME.gov. Pode
então começar a usar a cobertura para obter
o atendimento de que precisa e ter a
tranquilidade de saber que está coberto!

Se declarar imposto de renda federal, poderá ter que
fornecer informações sobre o status do seu pedido e
dos dependentes declarados.
*OBSERVAÇÃO: se estiver planejando receber ajuda ﬁnanceira do
CoverME.gov, deverá ter que declarar impostos todos os anos.

AINDA TEM DÚVIDAS?

CONFIRA UM DESSES RECURSOS PARA OBTER O APOIO DE QUE PRECISA.

ENCONTRE UM OPERADO R O U ASSI STENTE DO MAINE EM W W W . COVER M E. G OV/LOCA LHELP
LIGUE PARA O SERVIÇO DE ASSI STÊNCI A AO CO NS UM IDOR EM (866) 636- 0355; TTY 711.

