Sprawdzanie uprawnień do dodatkowej pomocy
w opłatach za leki na receptę w ramach Medicare:
o czym należy wiedzieć
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Urząd może kontaktować się co jakiś czas
z osobami otrzymującymi dodatkową pomoc
w zakupach leków na receptę w ramach
Medicare, aby sprawdzić ich uprawnienia.
Zapewni to, że świadczeniobiorcom przysługuje
dodatkowa pomoc i że nadal pobierają
wszystkie świadczenia, do których są
uprawnieni.
Osoby nie wyznaczone do sprawdzenia
będą nadal korzystać z dodatkowej pomocy
w dotychczasowym wymiarze.

Kiedy Urząd dokona sprawdzenia?
Odbywa się to raz na rok, zwykle pod koniec
sierpnia.

W jaki sposób Urząd skontaktuje się
ze mną?
Przyślemy do wypełnienia kwestionariusz
pt. Social Security Administration Review
of Your Eligibility for Extra Help (SSA-1026)
(Sprawdzian przysługiwania dodatkowej
pomocy). Wypełniony kwestionariusz należy
odesłać w ciągu 30 dni. Wszelkie zmiany
w dodatkowej pomocy wejdą w życie
w styczniu następnego roku. Np. jeżeli wyślemy
kwestionariusz w sierpniu 2015 r. i otrzymamy
go z powrotem w ciągu 30 dni, wszelkie
niezbędne zmiany w dodatkowej pomocy wejdą
w życie w styczniu 2016 r.
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Czy mogę uzyskać pomoc
w wypełnianiu kwestionariusza?

lub zadzwonić do biura Social Security pod
nr 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778).
Telefonując w sprawie treści listu prosimy mieć
list przed sobą. Pomoże nam to odpowiedzieć
na pytania.

Warto zwrócić się o pomoc przy wypełnianiu
kwestionariusza do członków rodziny,
opiekunów i innych osób. Również Urząd
Ubezpieczeń Społecznych może udzielić
pomocy. Prosimy do nas zadzwonić pod
nr 1-800-772-1213. Osoby niesłyszące lub
niedosłyszące mogą dzwonić pod nasz numer
TTY 1-800-325-0778. Można także zwrócić
się o pomoc do miejscowego biura Urzędu
Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej na temat planów dopłat do przepisanych
leków w ramach Medicare i okresów zgłoszeń
można znaleźć na stronie www.medicare.gov
lub pod numerem telefonu 1-800-MEDICARE
(1-800-633-4227; TTY 1-877-486-2048).

Kontakty z Urzędem
Ubezpieczeń Społecznych

Jakie zmiany nastąpią dla mnie
w dodatkowej pomocy?

Z Urzędem Ubezpieczeń Społecznych można
się kontaktować na kilka sposobów, m.in. online,
telefonicznie i osobiście. Jesteśmy tu po to, aby
odpowiadać na pytania i służyć Państwu. Od
ponad 80 lat Social Security zabezpiecza dzień
dzisiejszy i przyszłość, udzielając świadczeń
i ochrony finansowej milionom ludzi.

Jedna z następujących:
• Bez zmian
• Wzrost otrzymywanej kwoty dodatkowej
pomocy
• Zmniejszenie otrzymywanej kwoty
dodatkowej pomocy lub

Prosimy odwiedzić nasz portal
Najwygodniejszą metodą załatwiania spraw
w Urzędzie Ubezpieczeń Społecznych są
odwiedziny w portalu www.socialsecurity.gov.
Można tam:

• Ustanie dodatkowej pomocy.

Co się stanie, jeżeli nie odeślę
kwestionariusza?

• Otworzyć konto my Social Security.
Można tu sprawdzić swoje składki
i ocenić przewidywane świadczenia na
podstawie wyciągu pt. Social Security
Statement, wydrukować zaświadczenie
o należnych świadczeniach, zmienić dane
konta depozytowego, zwrócić się o nową
kartę Medicare, uzyskać nowy dokument
SSA-1099/1042S itd.

Dodatkowa pomoc ustanie w styczniu
następnego roku.

Skąd będę wiedzieć jaką decyzję
podejmie Urząd Ubezpieczeń
Społecznych?
Biuro Social Security wyśle pismo wyjaśniające
decyzję. Świadczeniobiorca ma prawo wnieść
odwołanie od decyzji, z którą się nie zgadza.
W liście wyjaśnimy prawo do odwołania i w jaki
sposób je wnieść.

• Złożyć wniosek o „Extra Help (dodatkową
pomoc)” przy zakupach leków na receptę
w ramach Medicare
• Złożyć wniosek o emeryturę, rentę inwalidzką
i świadczenia Medicare

Dalsze informacje

• Znaleźć teksty naszych publikacji
• Uzyskać odpowiedzi na często zadawane
pytania oraz

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak
uzyskać dodatkową pomoc w zakupach
leków na receptę w ramach Medicare,
prosimy odwiedzić www.socialsecurity.gov

• Wiele innych informacji!
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Niektóre z nich są dostępne tylko po angielsku.
Prosimy odwiedzić portal wielojęzyczny,
aby uzyskać informacje po polsku. Podczas
załatwiania spraw w Social Security dostępni są
tłumacze, którzy udzielają bezpłatnej pomocy.
Można korzystać z ich usług podczas rozmów
telefonicznych i w naszych biurach.
Prosimy do nas zadzwonić
Osobom nie mającym dostępu do internetu
oferujemy liczne zautomatyzowane usługi
telefoniczne, czynne przez cała dobę i we
wszystkie dni tygodnia. Prosimy telefonować
bezpłatnie pod nr 1-800-772-1213 lub dla
niedosłyszących TTY 1-800-325-0778.
Jeżeli niezbędny jest kontakt osobisty,
odpowiadamy w godzinach od 7:00 do 19:00,
od poniedziałku do piątku. W okresach szczytu
prosimy o cierpliwość, ponieważ można
wówczas częściej usłyszeć sygnał zajętości
i dłużej czekać na odebranie połączenia.
Chętnie Państwu służymy.
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