
Поновлення вашого  
покриття Apple Health
Щоб зберегти медичну страховку, необхідно щороку 
поновлювати покриття Apple Health (Medicaid). Якщо ви 
отримали цей проспект, вам необхідно поновити своє  
покриття або покриття когось з членів вашої родини. Можливо, 
ви не поновили дію страхового медичного покриття вчасно.
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Як поновити покриття
Скористайтеся одним із наступних варіантів поновлення:

Онлайн за посиланням  
www.wahealthplanfinder.org
 Якщо у вас є обліковий запис у системі Washington

Healthplanfinder, увійдіть у нього та виберіть 
«Оновити мою заяву та поновити покриття» 
(“Update My Application and Renew Coverage”) 
у розділі швидких посилань (Quick Links)

 Якщо у вас немає облікового запису в системі
Healthplanfinder, клацніть «Подати заяву» (“Apply
Now”), введіть ваші дані та виберіть «Оновити
мою заяву та поновити покриття» (“Update
My Application and Renew Coverage”) у розділі
швидких посилань (Quick Links)

За допомогою додатку для мобільних 
пристроїв WAPlanfinder 
 Якщо у вас є обліковий запис Healthplanfinder,

або якщо ви хочете створити такий запис, подовжіть
дію страхового покриття за допомогою додатку 
WAPlanfinder

 Додаток доступний для завантаження через
App Store та Google Play

Зателефонуйте до центру підтримки 
клієнтів Healthplanfinder за номером 
1-855-923-4633

Поновіть дані документу, надісланого 
вам поштою, підпишіть документ  
та поверніть його нам будь-яким  
з наведених нижче способів:
 Поштою: PO Box 946, Olympia, WA 98507
 Факсом: 1-855-867-4467
 Особисто в Офісі суспільних послуг (CSO): залиште

заяву в скриньці для документів, встановленій у 
місцевому відділенні Офісу суспільних послуг при 
Департаменті DSHS (DSHS Community Service Office): 
www.dshs.wa.gov/office-locations

Як тільки заяву щодо поновлення страхового покриття 
буде оброблено, вас повідомлять, чи маєте ви або член 
вашої родини право на покриття. Заповніть документ 
на покриття, щоб визначити, чи маєте ви право на 
подальше медичне покриття. 

Не встигли до кінця строку?
Якщо ви не встигли поновити покриття до кінця 
строку, та ви або члени вашої родини втратили 
покриття Apple Health, ви можете поновити його 
протягом 90 днів, скористувавшись одним з  
варіантів подання документів. Якщо ви маєте  
право на покриття, його дія продовжиться з  
дати, коли ви втратили покриття, без перерви.

Якщо ви не маєте права на покриття Apple Health,  
ви можете подати заяву на отримання іншого покриття 
через Qualified Health Plan, з допомогою у виплаті 
страхових внесків або без неї. Заповніть документи  
на поновлення, щоб дізнатися, чи маєте ви право  
на один з цих планів.

Запитання?
Якщо у вас виникли питання щодо покриття Apple 
Health, зверніться до служби підтримки клієнтів  
з медичних питань (Medical Assistance Customer 
Service Center) Управління охорони здоров'я  
(Health Care Authority):
 Телефон: 1-800-562-3022
 Безпечна онлайн-форма:

https://fortress.wa.gov/hca/p1contactus/


