
ورقة العمل لمقارنة سوق التأمین الصحي

المعلومات الرئیسیة

شركة التأمین

اسم خطة التأمین

الطبقة المعدنیة (البرونز، الفضة، الذھب)
(Metal Tier: bronze, silver, gold)

وبما أن لبعض الخطط أسماء متشابھة، تأكد من إدراج االسم للكامل للخطة في ورقة العمل. نصیحة
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الدخل السنوي المتوقع
التخفیض الضریبي المتعلق
بالتأمین الصحي (شھریًا)

النعممؤھل لتلقي الـ CSR؟

نوع خطة التأمین (PPO، HMO، إلخ.)

القسط الشھري (بعد التخفیض الضریبي)

الخیار 4الخیار 3الخیار 2الخیار 1

االستقطاعات
الحد األقصى للمصروفات من

األموال الشخصیة
زیارة الطبیب

زیارة األخصائي

األدویة ذات األسماء العامة

اقتسام التكالیف (حصتك من التكالیف الطبیة، باإلضافة إلى قسط التأمین)

زیارات قسم الطوارئ

اإلقامة الداخلیة في المستشفى

غیر ذلك:

غیر ذلك:

شبكة مقدمي الرعایة الصحیة واألدویة المفضلة لدى شركة التأمین

الطبیب (األطباء)
ضمن الشبكة

األخصائي (األخصائیون)
ضمن الشبكة

المستشفى ضمن
الشبكة

قائمة الوصفات الطبیة
التي تحتوي على

الوصفات الطبیة المفضلة

غیر ذلك:

االسم (األسماء)

حجم األسرة

التخفیض الضریبي المتعلق
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تعریفاتالمصطلحات الرئیسیة
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تعاریف مصطلحات التأمین الصحي (أنظر في HealthCare.gov/glossary للمزید من المعلومات)

نصائح

االستقطاعات

الحد األقصى للمصروفات
من األموال الشخصیة

المشاركة في التسدید

التأمین المشترك

شبكة مقدمي
الرعایة الصحیة

األدویة المفضلة
للوصفات الطبیة

المبلغ الذي تدفعھ شھریًا لخطة التأمین الصحي لدیك. إذا لم تدفع قسط التأمین، یمكن أن تُلغى خطتك التأمینیة.قسط التأمین

معلومات تسجیل الدخول إلى سوق التأمین

المبلغ الســنوي بالدوالر والذي یتوجب علیك دفعھ من أموالك الخاصة لخدمات الرعایة الصحیة قبل أن تبدأ خطتك بدفع
تكالیف الخدمات. تدفع بعض الخطط التأمینیة مقابل بعض الخدمات قبل تغطیة االســتقطاع. تغطي خطتك الخدمات

الوقائیة، كالفحوص الســنویة والتلقیحات، قبل تغطیة االستقطاع.

كلمة المرور

اسم المستخدم

رقم استمارة
تقدیم الطلب

حد للمبلغ الذي تدفعھ مقابل خدمات الرعایة الصحیة في السنة. عندما تبلغ المبالغ التي دفعتھا حدھا األقصى، تدفع خطة
التأمین لدیك 100 بالمائة من الخدمات المغطاة. 

المبلغ المحدد بالدوالر والذي تدفعھ لخدمة تغطیھا الرعایة الصحیة بعد دفع استقطاعك. تختلف المشاركات في
التسدید باختالف الخدمات. على سبیل المثال، قد تقوم بدفعة مشاركة قدرھا 10 دوالرات لدواء ما، لكن تبلغ  دفعتك

المشاركة لزیارة أخصائي 50 دوالر.

مثال على اقتسام التكالیف: خطة تأمین تحتوي على استقطاع بنسبة 1000 دوالر، وتأمین مشترك بنسبة %30، وحد أقصى یبلغ 5000 دوالر للتكالیف من األموال الشخصیة
إذا أجریت لك عملیة جراحیة كلفت 20,000 دوالر، تدفع أول 1000 دوالر (المبلغ المستقطع) إضافة إلى نسبة %30 من التكالیف المتبقیة (التأمین المشترك)،

لكن یكون الحد األقصى لتكلفتك الشخصیة 5000 دوالر (بسبب تطبیق الحد األقصى للتكلفة من األموال الخاصة). وتغطي خطة التأمین الجزء الباقي البالغ 15000 دوالر.

الجزء الذي تدفعھ للخدمات المغطاة، بعد دفعك لالستقطاع. على سبیل المثال، إذا كانت نسبة التأمین المشترك 20%،
فإنك تدفع نسبة %20 من تكالیف الخدمة وتدفع خطتك نسبة 80%. 

قائمة األطباء والمستشفیات التي تتعاقد معھا شركة التأمین لدیك، والمعروفة باسم شبكة مقدمي الرعایة الصحیة. یُدعى
األطباء خارج ھذه القائمة خارجین عن الشبكة. بصورة عامة إن تكالیف زیارة مقدم للرعایة الصحیة ضمن الشبكة أقل

من خارج الشبكة، وال تدفع بعض الخطط مقدمي الرعایة الصحیة خارج الشبكة قطعیًا.  

قائمة األدویة التي تغطیھا خطة التأمین لدیك. غالبًا ما تكون ھذه ضمن فئات، حیث تكلف بعض األدویة أكثر من غیرھا. 

•  للوقایة من عملیات االحتیال وخطط التأمین غیر المرغوب فیھا، إذھب دائًما إلى HealthCare.gov/glossary لشراء
التأمین الصحي.

•  وعند اختیار خطة، أنظر في التكالیف السنویة (مبلغ االستقطاع، والدفعات المشاركة، إلخ)، ولیس القسط الشھري فقط. 
•  خذ بعین االعتبار مبلغ الخدمات الصحیة التي تستخدمھا كل سنة واألدویة التي تأخذھا ألجل احتساب الكلفة السنویة لكل خطة.

•  تحتوي الخطط ذات األقساط المخفضة على االستقطاعات العالیة، بینما تحتوي الخطط ذات األقساط العالیة على استقطاعات منخفضة غالبًا.
•  تأكد من الشبكة واألدویة المفضلة لكل من الخطط التي تنظر فیھا للتأكد من أن أطبائك ضمن الشبكة وإن أدویتك مغطاة.

•  إذا كنت ستحصل على تخفیض في الضرائب لمساعدتك في دفع تكالیف تأمینك الصحي، تذكر بإقرار أیة تغییرات في دخلك إلى سوق 
التأمین أثناء العام أو قد یُطلب منك أن تعید دفع التخفیض الضریبي.
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