A KENI NEVOJË PËR NDIHMË PËR TË PAGUAR FATURËN TUAJ PËR
PRIMIN E SIGURIMIT SHËNDETËSOR ACA?
Aksesi i Argjendtë është një program i Koalicionit Shëndetësor DuPage
që mund të të ndihmojë të paguash premiumin. Silver Access nuk
është sigurim shëndetësor!

PËR T 'U KUALIFIKUAR, DUHET:

2022 UDHËZIMET PËR TË ARDHURAT MAKSIMALE

1. Të jeni në gjendje të regjistrohet në sigurimin
shëndetësor nga Tregu
2. Jeton në Qarkun DuPage, IL dhe
3. Bëhu shtetas amerikan ose banor i ligjshëm
4. Nuk kualifikohen për Medicaid ose Medicare
5. Plotëso udhëzimet e të ardhuriave, para taksave
(shiko grafikun)

MADHËSIA E
FAMILJES

NË MUAJ

NË VIT

1

$2,831

$33,975

2

$3,815

$45,775

3

$4,798

$57,575

4

$5,781

$69,375

PËR ÇDO
PERSON SHTESË

$983

$11,800

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

Zgjidh një plan
të nivelit të
argjendtë nga
cilado kompani e
sigurimeve e
disponueshme

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

Aplikoni për Silver
Access!

PASI TË REGJISTROHENI NË PROGRAM
Anëtarët do të kualifikohen deri në 150 dollarë për anëtarë në
muaj në ndihmë.
Anëtarët janë përgjegjës për 1-3 muaj të kostos së primiumit
Nëse përzgjedhet plani është 150 $ për muaj, anëtari është
përgjegjës për dallimin për muaj (shih grafikun)
Silver Access do të paguajë premiumin mujor të anëtarëve
direkt në kompaninë e tyre të sigurimeve shëndetësore
Anëtarët duhet të përcaktojnë një plan me Silver Access para se
të fillon regjistrimi
Anëtarët duhet të paguajnë tatime dhe të informojnë Tregun
dhe Silver Access për çfarëdo ndryshimi në të hyra
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 marrin pjesë në seancat e learning lidhur me
sigurimin shëndetësor

Kontributi i
anëtarëve

1 muaj

2 muaj

3 muaj

%FPL

0-100%

101-150%

151-250%

Madhësia e
familjes

të hyrat maksimale vjetore

1

$13,590

$20,385

$33,975

2

$18,310

$27,465

$45,775

3

$23,030

$34,545

$57,575

4

$27,750

$41,625

$69,375

Çdo person
shtesë

$4,720

$7,080

$11,800

Vizitoni faqen tonë!

Fletëpalosja jonë është e disponueshme në gjuhët Shqipe, Arabe,
Burmeze, Farsi, Indiane, Polake,Vietnameze, dhe Urdu
Për pyetje, vizitoni faqen tonë të internetit në www.accessdupage.org ose na telefononi në 630-510-8720 M-F, 08:00-16:00

