Відшкодування за рахунок майна
Повернення штатові боргів за медичну допомогу
та довготривалий догляд і підтримку
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Що таке відшкодування за рахунок майна?
• Закон штату (глави RCW 41.05B і 43.20B) вимагає, щоб за рахунок вашого майна були
відшкодовані кошти Департаменту охорони здоров'я й соціального забезпечення (DSHS)
і Управлінню охорони здоров'я (HCA) за деякі отримані вами медичні послуги та
довготривалий догляд і підтримку (LTSS).
Що таке майно?
• Вся власність і будь-які інші активи, якими ви володієте або на які маєте законні права на
час вашої смерті, що переходять згідно або за відсутності заповіту. Вони включають таку
власність і активи:
o Будинки, земля;
o Банківські рахунки;
o Акції, облігації;
o Особисте майно; а також
o Активи, які не потребують затвердження, або майно в довічному користуванні.
Що не є частиною вашого майна?
• Власність й інші активи, якими ви не володієте або на які не маєте законного права на
час вашої смерті. Наприклад, власність або інші активи, якими одноосібно володіють
ваші батьки, жінка/чоловік, зареєстрований штатом партнер для спільного проживання
або дитина.
Які активи не підлягають відшкодування за рахунок майна?
• Певні племінні активи;
• Певні урядові репараційні виплати; та
• Активи, захищені партнерським страховим полісом на надання кваліфікованого
довготривалого догляду.
Що станеться, якщо ви не маєте жодних активів на час вашої смерті?
• Тоді відшкодування за рахунок майна не відбувається.
Які витрати на медичні послуги та LTSS включено у відшкодування за рахунок майна?
• Фінансовані федеральним урядом витрати на LTSS, які DSHS або HCA сплачують після
того, як вам виповниться 55 років;
• Фінансовані урядом штату витрати, які DSHS або HCA сплачують для вас у будь-якому
віці, за винятком:
o Послуг із захисту повнолітніх;
o Додаткових забезпечувальних платежів, санкціонованих Адміністрацією з питань
розладів розвитку;
o Послуг програми безпеки повернення злочинців у спільноту; та
o Послуг волонтерів.
Які витрати на медичні послуги та LTSS включено у відшкодування за рахунок майна?
• Витрати, які HCA сплачує за федеральною програмою збережень Medicare.
• Витрати на медичні послуги, які HCA сплачує за умови, якщо ви одночасно не отримуєте
LTSS.
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Коли відшкодування за рахунок майна затримується?
• Якщо ваша дружина/чоловік житиме довше вас;
• Якщо після вашої смерті залишилася дитина віком до 21 року;
• Якщо на час вашої смерті залишилася дитина, яка є сліпою або має інвалідність; або
• У період надмірних труднощів, якщо спадкоємець просить про затримку відшкодування з
причини надмірних труднощів і DSHS схвалює запит.
Коли DSHS може схвалити запит через надзвичайні труднощі?
• Якщо відшкодування за рахунок майна залишає спадкоємця без місця проживання та
він/вона не можуть дозволити собі інший притулок;
• Майно — єдине джерело доходу спадкоємця; або
• Після вашої смерті залишився зареєстрований штатом партнер для спільного
проживання.
Що робити, якщо ви живете у медичній установі і не можете з достатньою певністю сподіватися
на повернення додому?
• Хоча це й не є «відшкодуванням за рахунок майна», DSHS може накласти
передсмертний арешт на ваш будинок на підставі «Закону про справедливість
оподаткування і фіскальну відповідальність» (TEFRA) 2005 року.
• Закон дозволяє DSHS подати заяву про заставне утримання вашого будинку до смерті.
• Тільки люди, які змушені сплачувати вартість медичного догляду, можуть мати право на
передсмертне накладення арешту на їх будинки.
• Якщо DSHS матиме документ на право заставного утримання вашого будинку, а ви
продасте його, DSHS відшкодує вартість послуг медичної допомоги та LTC шляхом
отримання коштів від виторгу.
• DSHS не буде подавати заяву про заставне утримання вашого будинку, якщо там живе
ваша дружина/чоловік, зареєстрований штатом партнер для спільного проживання,
дитина віком до 21 року або рідний брат/сестра.
• Якщо ви повернетесь додому, DSHS звільнить вас від цієї вимоги.
Що робити, коли ви бажаєте отримати більш вичерпну інформацію?
• Зателефонуйте на лінію координованої юридичної освіти, порад та направлення (CLEAR)
за номером 1-888-201-1014.
• Порадьтеся з адвокатом, який знається як на правилах планування майна у власності,
так і на правилах оплати коштів на медичну допомогу.
• Прочитайте «Відшкодування за рахунок майна коштів, які сплачено штатом за медичну
допомогу» за адресою в мережі Інтернет www.washingtonlawhelp.org.
• Щоб ознайомитися з винятками щодо відшкодування за рахунок майна для корінних
жителів Аляски або американських індіанців, дивіться розділ «Власники нерухомості, які
є корінними американцями та корінними жителями Аляски: Винятки щодо відшкодування
за рахунок майна» за адресою в мережі Інтернет www.washingtonlawhelp.org.
• Прочитайте глави RCW 41.05A та 43.20B, а також главу 182-527 WAC.
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