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O Seguro Social e os Centros de Serviços 
Medicare e Medicaid estão a trabalhar em 

conjunto para lhe proporcionar ajuda complementar 
com as suas despesas com medicamentos sujeitos a 
receita médica. Para determinar se pode receber esta 
ajuda complementar, o Seguro Social terá de saber 
os seus rendimentos e o valor das suas economias, 
assim como seus investimentos e bens imóveis (não 
incluindo a sua casa). Se você tiver rendimentos e 
recursos limitados, você pode receber ajuda para 
pagar os seus prémios mensais, despesas dedutíveis 
anuais e comparticipações de medicamentos sujeitos 
a receita médica da Medicare, em vigor a partir 
de 1 de Janeiro de 2006.

O preenchimento de um Application for Help with 
Medicare Prescription Drug Plan Costs—Pedido 
de comparticipação de despesas do plano de 
medicamentos sujeitos a receita médica da Medicare 
(Impresso SSA-1020) ajudará o Seguro Social a 
determinar se você se qualifica para o programa. 
Uma das perguntas no pedido diz respeito aos valores 
nominais e monetários da apólices de seguro de vida.

Qual é a diferença entre valores 
nominais e monetários?

Na pergunta 5, a Seguro Social precisa de saber se 
você ou o(a) seu(sua) cônjuge, se viver em comunhão) 
possuem qualquer apólices de seguro de vida com um 
valor nominal combinado total superior a $1.500. O 
valor nominal é idêntico ao pagamento em caso de 
morte—o montante de dinheiro que é pago quando 
você morrer. Se você responder “Sim” à pergunta 5, 
tem de indicar o valor monetário—ou seja, o montante 
que receberia se você resgatar hoje a sua apólice 
de seguro—, mesmo que este seja inferior ao valor 
nominal. Observação importante: Se tiver qualquer 
empréstimos pendentes relativamente à apólice, o 
valor monetário é reduzido.

O Seguro Social aceitará a sua declaração sobre o 
valor monetário da sua apólice de seguro de vida e 
não exigirá qualquer documentação complementar.

Todas as apólices contam?
Não. Na determinação do facto dos valores nominais 

combinados (pagamentos por morte) de todas as suas 
apólices de seguro de vida serem ou não superiores a 
$1.500, o Seguro Social não levará em conta:  
• Seguro a prazo que não possua um valor monetário 

de amortização; ou
• Seguro de enterro, no qual o pagamento por morte 

apenas pode ser utilizado para pagar 
despesas funerárias.

As companhias de seguros podem ajudar?
Sim. O novo programa de medicamentos sujeitos 

a receita médica da Medicare será comunicado às 
companhias de seguros e estas serão informadas 
de que podem receber consultas relativamente aos 
valores monetários de titulares de apólices ou 
pessoas que os(as) estão a ajudar a requerer esta 
ajuda complementar.

Se voce não conhece o montante do valor 
monetário da sua apólice, voce pode contactar o 
seu agente ou sua companhia de seguros de vida 
para obter esta informação.

Como posso receber mais informação?
Para mais informações sobre a obtenção desta 

ajuda complementar com as suas despesas com 
medicamentos sujeitos a receita médica, contacte a 
Seguro Social através do número 1-800-772-1213 
(TTY 1-800-325-0778) ou visite www.socialsecurity.gov.

Para saber mais sobre o plano de medicamentos 
sujeitos a receita médica da Medicare, contacte 
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) ou visite 
www.medicare.gov. 
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