A KENI NEVOJË PËR NDIHMË PËR TË PAGUAR
FATURËN TUAJ PËR
PRIMIN E SIGURIMIT SHËNDETËSOR ACA?
Tregu i Sigurimeve Shëndetësore është një faqe interneti qeveritare
ku mund të blini sigurime shëndetësore. Do të paguash një prim (pagesë
mujore) për sigurimin tënd. Aksesi i Argjendtë është një program i Koalicionit
Shëndetësor DuPage që mund të të ndihmojë të paguash premiumin.
Silver Access nuk është sigurim shëndetësor!

A KUALIFIKOHEM?

UDHËZIMET PËR TË ARDHURAT MAKSIMALE

Për t 'u kualifikuar, duhet të përmbushësh udhëzimet e
mëposhtme:
1. Të jetë në gjendje të regjistrohet në sigurimin shëndetësor
nga Tregu ACA
2. Jeto në Qarkun DuPage, IL dhe bëhu shtetas amerikan
ose banor i ligjshëm
3. Nuk kualifikohen për Medicaid ose Medicare
4. Plotëso udhëzimet e të ardhurave, para taksave (shiko
grafikun)

MADHËSIA E FAMILJES
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SHTESË SHTO

HAPAT PËR APLIKIM
Blej & Regjistrohu
në Sigurimin
Shëndetësor nga
www.healthcare.gov

Zgjidh një plan
të nivelit të
argjendtë
* Planet e bronzit ose të arit
mund të kenë opsione
alternative.

Përdorni të gjithë
rrjetin tuaj.
Krediti i taksës
paraprake
premium (APTC)

Zgjidh një plan nga
çdo kompani
sigurimi në
dispozicion për
vitin 2022

Për të aplikuar
Akses i Argjendtë!

PASI TË REGJISTROHENI NË PROGRAM
Anëtarët do të kualifikohen deri në 150 dollarë në muaj në ndihmë.
• Të gjithë anëtarëve do t 'u kërkohet të marrin pjesë në një seancë
mësimi rreth kujdesit shëndetësor dhe Qasjes së Argjendtë
• Aksesi i Argjendtë do t 'u kërkojë anëtarëve të krijojnë një plan
pagese para se të fillojë regjistrimi për një pjesë të kostove të
sigurimeve shëndetësore të anëtarit
• Anëtarët do të paguajnë 1-3 muaj të kostove premium, plus çdo kosto
më të madhe se 150 $ për anëtar në muaj (shih grafikun)
• Silver Access do të paguajë premiumin mujor të anëtarëve direkt në
kompaninë e tyre të sigurimeve shëndetësore
• Aksesi i Argjendtë NUK do të paguajë kostot e anëtarit nga xhepi siç
janë pagesat e papaguara - këto janë përgjegjësia e anëtarit
• Anëtarët duhet të paraqesin taksat (bashkërisht, nëse janë të martuar)
dhe të informojnë tregun dhe Aksesin e Argjendtë për çdo ndryshim në
të ardhurat
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Deri në

Për pyetje, vizitoni faqen tonë të internetit në www.accessdupage.org ose na telefononi në 630-510-8720 M-F,
7am-3pm

