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Czym jest EPIC?

Program pod nazwą The Elderly Pharmaceutical
Insurance Coverage (EPIC) to program stanu
Nowy Jork, który zapewnia seniorom pomoc
w zakresie współpłatności na leki na receptę w
ramach programu Medicare Part D w sytuacji
braku pokrycia dla członków planu. EPIC także
pokrywa leki wyłączone spod pokrycia planu
Medicare Part D w sytuacji braku pokrycia. EPIC
współpłatności wynoszą 3-20 USD w zależności
od ceny leku.
Program jest bezpłatny - nie ma opłat ani
potrąceń. EPIC także pokrywa składki planu
Medicare Part D do sumy planu podstawowego
dla członków planu z rocznym dochodem do
23 000 USD dla osoby samotnej i 29 000 dla
osoby zamężnej/żonatej. Osoby o wyższych
dochodach muszą opłacać swoje składki w
ramach planu Part D.

Kto może przystąpić?

• mieszkaniec stanu Nowy Jork w wieku od 65
lat z rocznym dochodem poniżej 35 000 USD
(osoba samotna) lub 50 000 (osoba zamężna/
żonata), oraz
• kwalifikująca się osoba starsza, której aktywa są
niższe niż limit określony dla Medicaid i która
nie otrzymuje pełnych świadczeń Medicaid

Zapisy do planu Medicare Part D

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o EPIC przed
zapisaniem się do planu Medicare Part D, lecz
wszyscy członkowie programu EPIC muszą być
zapisani do Part D, by otrzymywać świadczenia
w ramach EPIC. Ponieważ EPIC jest oficjalnym
stanowym planem pomocy w zakresie opłacania
leków (SPAP), członkowie programu mogą
przystąpić do planu Part D w ciągu całego roku po
przystąpieniu do programu EPIC lub mogą zmienić
plan Medicare Part D na inny raz w ciągu roku.

Jak złożyć wniosek

• Proszę wypełnić cały formularz i podpisać go.
• Jeśli jest Pan/i żonaty/zamężna, współmałżonkowie
mogą skorzystać z jednego formularza.
• W przypadku współmałżonków mieszkających
razem oboje muszą podpisać formularz.
• Proszę wpisać cały dochód za ubiegły rok
kalendarzowy.
• Jeśli jest Pan/i żonaty/zamężna, i Państwo
mieszkają razem, proszę zgłosić sumę dochodów
rocznych obojga współmałżonków, nawet jeśli
tylko jedno z Państwa składa wniosek.

Aby uzyskać więcej informacji, proszę dzwonić na bezpłatną linię pomocy EPIC 1-800-332-3742 (TTY 1-800-290-9138)
Formularz w języku angielskim lub hiszpańskim można pobrać pod adresem: http://health.ny.gov Kliknąć na EPIC for Seniors

Albo pod adresem:

EPIC
P.O. Box 15018
Albany, New York 12212-5018
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Formularz zgłoszeniowy
Prosimy pisać czytelnie!
Kto składa wniosek?



Nazwisko			

Jedynie wnioskodawca
Imię



Wnioskodawca i współmałżonek

Pierwsza litera drugiego imienia Numer ubezpieczenia społecznego
Płeć

Do rąk (jeśli inne niż imię i nazwisko adresata)

 Kobieta  Mężczyzna
Data urodzenia
Miesiąc Dzień
Rok
______ / ______ / _________

Adres zamieszkania (nie skrytka pocztowa)

Miejscowość				

Stan		

Adres pocztowy (jeśli inny od adresu zamieszkania)

Miejscowość				

Stan		

Kod pocztowy Numer telefonu
Kierunkowy
(
)
Stan cywilny
Kod pocztowy

Imię i nazwisko współmałżonka (jeśli żyje)
Nazwisko			
Imię
Pierwsza litera drugiego imienia

Wdowiec/wdowa, kawaler/panna lub
 rozwodnik/rozwódka
 Żonaty/mężatka
 Żonaty/mężatka, mieszkający osobno
Numer ubezpieczenia społecznego
współmałżonka

Data urodzenia współmałżonka
Miesiąc Dzień
Rok
______ / ______ / _________
Wprowadzić swój numer roszczenia Medicare (czerwono-biało-niebieska karta)
Wprowadzić numer roszczenia Medicare współmałżonka
(czerwono-biało-niebieska karta)
(Proszę wypełnić stronę 2)
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Proszę zgłosić cały dochód za ubiegły rok kalendarzowy.
• J eśli jest Pan/i żonaty/zamężna, i Państwo mieszkają razem, proszę zgłosić sumę dochodów rocznych obojga
współmałżonków, nawet jeśli tylko jedno z Państwa składa wniosek. W przypadku bycia małżeństwem mieszkającym
osobno, proszę zgłosić jedynie własny dochód.
• Proszę pomnożyć miesięczny dochód przez 12, aby uzyskać roczny dochód.

1. Świadczenia z Social Security i/lub Railroad
Retirement Benefits(minus składki na Medicare)
wypłacane pod postacią czeku lub przelewem

Roczny dochód
wnioskodawcy

Roczny dochód
współmałżonka

$ ______________________

$ ______________________

2. Inny dochód: proszę podać emerytury, renty,
odsetki, dywidendy, dystrybucje w ramach IRA,
zyski z kapitału, wynagrodzenia, dochody
lub straty z tytułu prowadzonej działalności,
dochód netto z wynajmu, itp.
$ ______________________

$ ______________________

3. C
 AŁKOWITY ROCZNY DOCHÓD (Zsumować
wiersze 1 i 2)

$ ______________________

$ ______________________
Proszę przeczytać uważnie i podpisać poniżej:

Zaświadczam, że informacje zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą. Mieszkam w stanie Nowy Jork i obecnie nie
pobieram pełnych świadczeń Medicaid. Jestem świadom/a, że wymagane jest podanie dowodów dotyczących mojego wieku,
dochodów, miejsca zamieszkania, statusu Medicare i planu leków Medicare Part D, o ile dotyczy. Jestem także świadomy/a, że
jestem zobowiązany/a zapisać się do planu leków Medicare Part D, by móc zapisać się do programu EPIC. Jestem świadomy/a, że
niedopełnienie obowiązku zapewnienia informacji pozwalających na identyfikację tożsamości w celu zapisania się do planu Part D
lub na dotację Medicare - w przypadku kwalifikowania się na nią - może być powodem do wygaśnięcia polisy EPIC. Wyrażam zgodę
na wymianę wszelkich informacji niezbędnych do potwierdzenia mojej kwalifikacji do programu w ramach i pomiędzy EPIC, Social
Security Administration (Administracją Ubezpieczeń Społecznych), Medicare, Programem Medicaid stanu Nowy Jork, Departamentem
Podatkowym stanu Nowy Jork, planami lekarstw Medicare Part D i wszelkimi innymi podmiotami w przypadku których jest to konieczne.
W przypadku podwójnego świadczenia lub zbyt wysokiej wypłaty ze strony EPIC, przyznaję EPIC wszelkie świadczenia dotyczące
leków, do których mam prawo w ramach planu Part D lub jakiegokolwiek planu rządowego. Upoważniam instytucje służby zdrowia do
ujawniania programowi EPIC moich danych medycznych związanych z lekami na receptę i/lub diagnozami dla celów wykorzystania przy
wypłatach, audytach lub powiązanych operacjach opieki zdrowotnej.

Pan/i oraz współmałżonek (w przypadku bycia małżeństwem oraz wspólnego
zamieszkania) muszą oboje podpisać poniżej:
Podpis wnioskodawcy (przedstawiciela prawnego)						

Data

Podpis współmałżonka (przedstawiciela prawnego)						

Data

Upoważnienie (OPCJONALNE): Wyrażam zgodę na to, by EPIC ujawnił moje dane następującym osobom/członkom rodziny, którzy są zaangażowani w moją opiekę zdrowotną dla celów związanych z przetwarzaniem moich świadczeń w ramach
programu EPIC.
Proszę wpisywać imiona i nazwiska drukowanymi literami

Niniejszy formularz należy wysłać
po wypełnieniu pod adres: 		
EPIC
					
P.O. Box 15018
					
Albany, NY 12212-5018
lub faksem: (518) 452-3576
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Informacje zawarte w niniejszym formularzu będą zachowane w ścisłej poufności
i wykorzystane jedynie w celu określenia Państwa kwalifikacji do programu EPIC.

