
 

CZY MUSISZ PŁACIĆ SWOJE  

SKŁADKI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO ACA 

 

Health Insurance Marketplace to rządowa witryna internetowa,  

na której możesz wykupić ubezpieczenie zdrowotne. Za ubezpieczenie będziesz 

płacić składki (comiesięczne opłaty). Silver Access to program DuPage Health 

Coalition, który pomaga w opłacaniu składek.  

Silver Access to nie jest ubezpieczenie zdrowotne! 

 
  

CZY MOGĘ SIĘ 
ZAKWALIFIKOWAC? 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE DOCHODU MAKSYMALNEGO 

 

Aby się zakwalifikować, musisz spełniać poniższe wymagania: 
 

ILOŚĆ OSÓB W 

GOSPODARSTWIE DOMOWYM 

MIESIĘCZNIE ROCZNIE 

  

1. Zarejestrować się do ubezpieczenia zdrowotnego na ACA 

Marketplace 

2. Mieszkać w hrabstwie DuPage, IL i mieć obywatelstwo USA lub 

pozwolenie na pobyt stały 

3. Nie kwalifikować się do programu Medicaid lub Medicare 

4. Spełniać wytyczne dotyczące dochodu maksymalnego, przed 

opodatkowaniem (zob. tabela) 

1   2.265 $ 27.180 $ 
  

2   3.052 $ 36.620 $ 
  

3   3.838 $ 46.060 $ 
  

4   4.625 $ 55.500 $ 
  

5   5.412 $ 64.940 $ 
  

6   6.198 $ 74.380 $ 
  

ZA KAŻDĄ DODATKOWĄ 

OSOBE DODAJ 
787 $  9.440 $ 

  

SKŁADANIE WNIOSKU 
         

     

Wykup i zarejestruj 
się do 

ubezpieczenia 
zdrowotnego na 

stronie 
www.healthcare.gov 

Wybierz Silver 

Level Plan 

*Opcje dla planów Bronze 

lub Gold mogą się różnić 

Wykorzystaj swój 

cały 

Advance Premium 

Tax Credit (APTC) 

Wybierz plan z oferty 
wszystkich 

dostępnych 
ubezpieczycieli na 

rok 2022 rok 

Złóż wniosek o  

Silver Access! 

PO ZAREJESTROWANIU SIĘ W PROGRAMIE 

Członkowie kwalifikują się do otrzymywania wsparcia w wysokości nawet 

150 $ miesięcznie 

• Wszyscy członkowie będą musieli wziąć udział w sesji edukacyjnej o opiece 

zdrowotnej i Silver Access 

• Przed rozpoczęciem rejestracji plan Silver Access prosi członków o 

ustanowienia planu spłaty części kosztów ubezpieczenia 

• Członkowie będą płacić koszty składek za 1 do 3 miesięcy oraz koszty 

przekraczające 150 $ na członka miesięcznie (zob. tabela) 

• Silver Access będzie opłacać miesięczne składki członków bezpośrednio 

na konto ubezpieczyciela 

• Silver Access NIE BEDZIE opłacać kosztów dodatkowych (dopłat) - za ich 

zapłacenie odpowiada członek 

• Członkowie muszą składać zeznania podatkowe (małżeństwa wspólnie) i 

zgłaszać na Marketplace i do Silver Access wszystkie zmiany w dochodach 

        

 

Koszt 

składek za 

1 miesiąc 

Koszt 

składek za 

2 miesiące 

Koszt 

składek za 3 

miesiące 

 

 
0-100% FPL 101-150% 

FPL 

151-200% 

FPL 

 

Wielkość 

rodziny 

Maks. Dochód   

roczny [$) 

Maks. Dochód 

roczny [$) 

Maks. Dochód 

roczny [$) 

 

1 Do  

13.590 

Do  

20.385 

Do 

27.180 

 

2 18.310 27.465 36.620 

 

3 23.030 34.545 46.060 

 

4 27.750 41.625 55.500 

 

5 32.470 46.705 64.940 
 

6 37.190 55.765 74.380 

 

Odpowiedzi na pytania można znaleźć na naszej stronie www.accessdupage.org lub pod numerem telefonu 630-510-8720, 
pon.-pt. od 7 do 13 

 

 

about:blank
about:blank


DO YOU NEED HELP PAYING YOUR
ACA HEALTH INSURANCE PREMIUM?

DO I QUALIFY? 

STEPS TO APPLY

ONCE ENROLLED IN THE PROGRAM

MAXIMUM INCOME GUIDELINES

The Health Insurance Marketplace is a government website
where you can buy health insurance. You will pay a premium
(monthly payment) for your insurance. Silver Access is a DuPage
Health Coalition program that can help you pay your premium. 
Silver Access is not health insurance! 

All members will be required to attend a learning session
about healthcare and Silver Access
Silver Access will ask members to set up a payment plan
before enrollment begins for a portion of the member's
health insurance costs
Members will pay 1-3 months of premium costs, plus any
cost greater than $150 per member per month (see chart)
Silver Access will pay members' monthly premium directly
to their health insurance company
Silver Access will NOT pay the member's out of pocket costs
such as copayments - these are the member's responsibility
Members must file taxes (jointly, if married) and inform the
marketplace and Silver Access of any changes to income 

Members will qualify for up to $150 a month in assistance 

Be able to enroll in health insurance from the ACA
Marketplace
Live in DuPage County, IL and be a US Citizen or a
legal resident
Do not qualify for Medicaid or Medicare
Meet the income guidelines, before taxes (see chart) 

To qualify, you must meet the following guidelines:
1.

2.

3.
4.

Buy & Enroll in
Health Insurance

from
www.healthcare.gov

Choose a Silver
Level Plan

 

*Bronze or Gold plans may
have alternative options 

Use your entire
Advance

Premium Tax
Credit (APTC)

Apply for 
Silver Access!

Select a plan from
any insurance

company available
for the 2022 year 

For questions, visit our website at www.accessdupage.org or call us at 630-510-8720 M-F, 7am-3pm
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