Seguro Saúde

Precisa de um novo plano ou quer mudar de planos?
Obtenha cobertura e permaneça coberto!
Open Enrollment: November 1 - January 23

Explore o Site:
www.mahealthconnector.org

Telefone:
1-800-841-2900
Segunda a Sexta
8:00 am - 5:00 pm
Visite:
BOSTON: 133 Portland St.
(Segunda a Sexta, 8:00 am - 6:00 pm)

SPRINGFIELD: 88 Industry Ave.
(Segunda a Sexta, 9:00 am - 5:00 pm)

WORCESTER: 146 Main St.
(Segunda a Sexta, 8:00 am - 6:00 pm)

Ligue para o suporte do Saúde Para Todos
(Health Care For All)
Inglês | Espanhol | Português

1-800-272-4232
Quer esta informação em inglês ou espanhol?
Visite: www.naswma.org

AJUDANDO O SEU CLIENTE A OBTER SEGURO-SAÚDE

MA Health Connector
Quando é o período de cadastramento?
De 1 de Novembro, 2017 a 23 de Janeiro, 2018. O período de
cadastramento é maior em Massachusetts do que no resto do país (onde se
encerra dia 15 de Dezembro).

Meu cliente se qualifica para o cadastramento especial se
ele(a) perder este prazo?
Eles podem, dependendo se tiverem um evento qualificador, estiverem
aplicando para seguro dental ou têm acesso a um produto do MassHealth.

Se meu cliente aplicar em pessoa, quais documentos são
necessários?
Número do Seguro Social (se houver)
Declaração do Imposto de Renda (se houver)
Documentos que comprovem status de imigração ou cidadania
Informações sobre o trabalho/empregador e informações de renda.
Informações sobre qualquer outro plano de saúde que tenha sido oferecido
(através do emprego) ou esteja disponível para o cliente.

Como o meu cliente pode aplicar online?
Visite o site MA Health Connector, que é o mercado de planos do nosso
estado, no endereço mahealthconnector.org, para escolher o plano que
melhor atende as necessidades do seu cliente e tem o menor custo.

Qual a diferença entre os sites mahealthconnector.org e
o healthcare.gov?
O site Healthcare.gov é o mercado de planos de saúde do governo federal,
criado sob a lei Saúde Acessível (Affordable Care Act - ACA), também
conhecido como Obamacare. O site MA Health Connector é o mercado de
planos estadual. Se você buscar por cobertura de saúde em Massachusetts no
site healthcare.gov, você será automaticamente redirecionado para o
mahealthconnector.org. Através do MA Health Connector, você pode escolher
um plano de saúde em meio a vários convênios, como por exemplo o Blue
Cross Blue Shield, Harvard Pilgrim, or MassHealth.
Health Care For All: 1-800-272-4232 | Health Connector: 1-877-MA-ENROLL

