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Missouri Health Insurance Marketplace là gì? 
Missouri Health Insurance Marketplace is một trang mạng mà trên đó quý vị có thể so sánh và mua chương trình bảo hiểm 
sức khỏe phù hợp cho mình. Quý vị có thể đăng ký cho chương trình của Marketplace trong kỳ ghi danh mở. Kỳ ghi danh 
mở thường là từ ngày 1/11 đến 15/12 hàng năm.  Bảo hiểm sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1. 
 
 

Tôi có thể dùng 
Marketplace được không? 
Được! Bất cứ người nào cũng có thể 
dùng Marketplace để xem xét các 
chọn lựa về bảo hiểm của mình. Nó 
được thiết kế để giúp đỡ các cá nhân 
và gia đình tìm được bảo hiểm sức 

khỏe với giá cả hợp lý. 
 
 

Đăng ký bằng cách nào?  
Quý vị có thể nộp đơn xin trực 
tuyến, bằng điện thoại hoặc đến 
gặp trực tiếp một người trợ giúp 
trong kỳ ghi danh mở (thường là từ 
ngày 1/11 đến 15/12 hàng năm).  
 
Quý vị chỉ cần phải điền một đơn 
xin mua bảo hiểm và yêu cầu trợ 
giúp tài chính.  
 
 
 
 
 
 

 

 

LÀM CÁCH NÀO ĐỂ MUA ĐƯỢC BẢO HIỂM TẠI 

MISSOURI HEALTH INSURANCE MARKETPLACE 

Năm Bước Đơn Giản 

Mua Bảo Hiểm: Hãy làm theo các bước sau đây để tìm và mua 
chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp cho quý 

Lập một trương mục tài khoản 

Cung cấp họ tên, địa chỉ của quý vị và các thông tin cơ 
bản khác để có thể bắt đầu tạo lập trương mục. 

Trả tiền mua bảo hiểm hàng tháng cho tháng đầu tiên 
(chi phí cho bảo hiểm y tế của quý vị) và bắt đầu sử 
dụng bảo hiểm y tế mới của mình. 

Cung cấp thêm thông tin về quý vị và gia đình, ví dụ 
như số người trong hộ gia đình, thu nhập và các 
thông tin khác để có thể xem các chọn lựa về chương 
trình bảo hiểm. 

So sánh 

Nghiên cứu so sánh các chương trình bảo hiểm y tế 
để xem quý vị có đủ điều kiện mua với giáthấp hơn 
không. Sau đó, chọn một chương trình phù hợp nhất 
cho nhu cầu cùa mình 

Câu Hỏi Thắc Mắc?     

 Tìm người giúp đỡ trực tiếp miễn phí  Liên hệ với Marketplace 
   

Tìm người giúp đỡ trực tiếp miễn phí từ những 

người trợ giúp được đào tạo gần quý vị.  

Hãy truy cập vào covermissouri.org hoặc gọi  số 

1-800-466-3213 để có một cuộc hẹn để tìm hiểu 

thêm hoặc để đăng ký mua bảo hiểm.  

 

Tổng Đài Điện Thoại của Marketplace sẽ mở 

cửa 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Hãy gọi 

1-800-318-2596 (TTY 1-855-889-4325).  

Quý vị cũng có thể yêu cầu nói chuyện trực tiếp 

trên mạng tại healthcare.gov.  

 

   

 

http://www.healthcare.gov/

