SHIP chce Ci
pomóc

Wypłacane z pomocą finansową w całości lub w części w
formie dotacji z Centrów Usług Medycznych i Medcaid,
federalnej agencji Medicare.

Program Ubezpieczeń Zdrowotnych dla
Seniorów (SHIP) zapewnia bezpłatne
indywidualne usługi doradcze w
placówkach w całym stanie Illinois.
SHIP jest poświęcony edukacji osób
biorących udział w programie Medicare i
ich opiekunów w zakresie dostępnych
opcji ubezpieczeniowych.

Program UbezPIeczeń
zDrowotnych Dla
SenIorów

Departament ds. Seniorów
stanu Illinois

Program Ubezpieczeń
Zdrowotnych dla
Seniorów
Ponieważ
(SHIP)
najlepszy wybór to
świadomy wybór.

Departament ds. Seniorów stanu Illinois

SHIP
One Natural Resources Way, #100,
Springfield, IL 62702-1271
Aging.SHIP@illinois.gov

Telefon: 1-800-252-8966
Usługi SHIP są
również dostępne
dla osób
korzystających z
usług Medicare z
powodu
niepełnosprawności.

1-888-206-1327 (TTY)
Strona
internetowa: www.illinois.gov/aging/SHIP
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Darmowe poradnictwo
medyczne

1-800-252-8966

O nas

Bezpłatna wiedza
ekspercka

SHIP jest bezpłatną usługą doradczą
świadczoną przez Departament ds.
Ubezpieczeń stanu Illinois.

Doradcy SHIP mogą odpowiedzieć na
pytania dotyczące następujących
kwestii:
n Medicare

SHIP nie sprzedaje ani nie zabiega o
ubezpieczenie Medicare.
SHIP nie jest planem
ubezpieczeniowym Medicare.

n Ubezpieczenie dodatkowe

Dla Twojej wygody SHIP oferuje
bezpłatny numer kontaktowy.

1-800-252-8966

Medicare
n Plany Medicare Advantage
‰ HMOs
‰ PPOs

SHIP szkoli doradców – wolontariuszy
w całym stanie Illinois w celu
zapewnienia indywidualnej pomocy w
zakresie ubezpieczenia.

Jak się z nami
skontaktować

‰ PFFS
n Pokrycie leków na receptę przez

Doradca SHIP
czeka dziś na twój
telefon.

Medicare i inne źródła
‰ Dodatkowa pomoc z

Doradcy –
wolontariusze
SHIP udzielają
informacji
potrzebnych do
podejmowania
świadomych
decyzji
dotyczących
ubezpieczenia.

Ubezpieczenia Społecznego
na pokrycie kosztów leków na
receptę
n Ubezpieczenie opieki
długoterminowej
n Roszczenia i odwołania
dotyczące Medicare
n Prawa i gwarancje beneficjentów
systemu Medicare

Zadzwoń do nas i pozwól naszym
doradcom odpowiedzieć na pytania
dotyczące ubezpieczenia
zdrowotnego.
Możesz zostać skierowany(-a) do
placówki sponsorowanej przez SHIP w
swojej okolicy, aby uzyskać bardziej
osobistą pomoc.

