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Apa itu estate recovery? 
• Undang-undang negara bagian (pasal RCW 41.05B dan 43.20B) mewajibkan negara 

bagian Anda untuk membayar Departemen Sosial dan Layanan kesehatan 
(Department of Social and Health services - DSHS) dan Badan Perawatan Kesehatan 
(Health Care Authority - HCA) untuk beberapa layanan kesehatan serta layanan dan 
bantuan jangka panjang (long term services and supports - LTSS) yang Anda terima. 

Apa itu estate? 
• Semua properti dan aset lain yang Anda miliki atau memiliki kepentingan hukum 

setelah kematian Anda yang dihibahkan dengan atau tanpa izin.  Ini mencakup 
properti dan aset seperti: 

o Rumah, tanah; 
o Rekening bank; 
o Saham, obligasi; 
o Properti pribadi; dan 
o Aset bukan-wasiat, surat tanah. 

Apa yang bukan bagian dari estate Anda? 
• Properti atau aset yang tidak Anda miliki atau memiliki kepentingan hukum setelah 

Anda meninggal dunia.  Misalnya, properti atau aset yang dimiliki oleh orang tua, 
pasangan, mitra lokal yang dicatat negara bagian, atau anak. 

Aset apa yang dibebaskan dari estate recovery? 
• Aset suku tertentu; 
• Pembayaran reparasi pemerintah tertentu; dan  
• Aset yang dilindungi oleh kebijakan kemitraan perawatan jangka panjang yang resmi. 

Bagaimana jika Anda tidak memiliki aset setelah Anda meninggal dunia? 
• Tidak akan ada estate recovery. 

Biaya medis dan LTSS apa yang tercakup dalam estate recovery? 
• DSHS dengan biaya LTSS yang dibiayai secara federa atau pembayaran HCA setelah 

Anda berumur 55; 
• DSHS dengan biaya yang dibayarkan oleh negara bagian atau pembayaran HCA di 

segala umur, kecuali: 
o Layanan perlindungan orang dewasa; 
o Pembayaran keamanan tambahan yang disahkan oleh Administrasi Disabilitas 

Perkembangan; 
o Layanan program keselamatan komunitas reentri pelanggar 
o Layanan tugas sukarelawan, 

Biaya medis dan LTSS apa yang tidak dikover dalam estate recovery? 
• Pembayaran biaya HCA di bawah Program Tabungan Perawatan Kesehatan federal. 
• Pembayaran biaya medis HCA jika Anda tidak menerima LTSS juga. 
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Kapan estate recovery akan ditangguhkan? 
• Jika pasangan menghidupi Anda; 
• Jika Anda memiliki anak di bawah 21 tahun yang masih hidup; 
• Jika Anda memiliki anak yang buta atau cacat yang masih hidup setelah Anda 

meninggal, atau 
• Saat periode kesulitan yang tidak semestinya, jika pewaris meminta penangguhan 

kesulitan yang tidak semestinya dan DSHS menyetujui permohonan tersebut. 

Kapan DSHS menyetujui kesulitan yang tidak semestinya? 
• Recovery mencabut tempat tinggal pewaris dan pewaris tidak dapat memperoleh 

tempat tinggal lain; 
• Estate merupakan aset produksi pemasukan satu-satunya milik pewaris; atau 
• Anda dihidupi oleh mitra lokal yang dicatat oleh negara bagian. 

Bagaimana jika Anda tinggal dalam fasilitas medis dan, karena beberapa alasan, tidak akan 
dapat kembali ke rumah? 

• Meskipun hal itu bukan merupakan “Estate Recovery,” DSHS dapat meletakkan hak 
gadai pada rumah Anda atas dasar Undang-Undang Tanggung Jawab Keuangan dan 
Ekuitas Pajak (Tax Equity and Fiscal Responsibility Act - TEFRA) tahun 2005. 

• Undang-undang mengizinkan DSHS untuk mengajukan hak gadai pada rumah Anda 
sebelum kematian. 

• Hanya pembayar biaya perawatan mereka yang dapat memasang hak gadai 
rumahnya sebelum kematian. 

• Jika DSHS memiliki hak gadai pada rumah Anda dan Anda menjualnya, DSHS akan 
memulihkan biaya medis dan LTSS dari keuntungan. 

• DSHS tidak akan mengajukan hak gadai pada rumah Anda jika pasangan, mitra yang 
dicatat oleh negara bagian, anak di bawah 21 tahun atau saudara Anda tinggal di 
sana. 

• DSHS akan melepas hak gadai jika Anda kembali ke rumah. 

Bagaimana jika Anda ingin informasi lebih lanjut? 
• Hubungi Saluran Pendidikan Hukum, Nasihat dan Rujukan Terkoordinasi (Coordinated 

Legal Education, Advice and Referral Line - CLEAR) bebas biaya di  
1-888-201-1014. 

• Konsultasikan dengan pengacara yang memahami peraturan asistensi medis dan 
perencanaan estate. 

• Baca “Estate Recovery untuk Layanan Medis yang Dibayar oleh Negara Bagian” di 
www.washingtonlawhelp.org. 

• Untuk pengecualian estate recovery bagi Penduduk Asli Alaskaatau Indian Amerika, 
baca “Pemilik Properti Penduduk Asli Amerika dan Alaska: Pengecualian dari Estate 
Recovery” di www.washingtonlawhelp.org. 

• Baca pasal RCW 41.05A dan 43.20B dan pasal 182-527 WAC. 
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