
SKŁADANIE WNIOSKU

Wykup i zapisz
się do 

ubezpieczenia 
zdrowotnego na

stronie
www.healthcare.gov 

Odpowiedzi na pytania można znaleźć na naszej stronie www.accessdupage.org lub pod numerem
telefonu 630-510-8720, pon.-pt. od godz. 8 do 16, 511 Thornhill Drive Suite E, Carol Stream

Wykorzystaj swój
cały

Advance Premium
Tax Credit (APTC)

Złóż wniosek o
Silver Access!

PO ZAREJESTROWANIU SIĘ W PROGRAMIE

Wybierz Silver Level
Plan za

pośrednictwem
dowolnej dostępnej

firmy
ubezpieczeniowej

Składka 1 miesiąc 2 miesiące 3 miesiące

%FPL 0-100% 101-150% 151-250% 

Ilość osób w
gospodarstwie

domowym
Maks. dochód roczny

1 $14,580 $21,870 $36,450

2 $19,720 $29,580 $49,300

3 $24,860 $37,290 $62,150

4 $30,000 $45,000 $75,000

Każda dodatkowa
osoba $5,140 $7,710 $12,850

CZY POTRZEBUJESZ POMOCY Z OPŁATĄ SKŁADEK
UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO ACA PREMIUM?

ABY SIĘ ZAKWALIFIKOWAĆ, TRZEBA
SPEŁNIAĆ PONIŻSZE WYMAGANIA:

Silver Access to program DuPage Health Coalition, który pomaga w
opłacaniu składek. Silver Access to nie jest ubezpieczeniem
zdrowotnym!

Zapisać się do ubezpieczenia zdrowotnego na ACA
Marketplace
Mieszkać w hrabstwie DuPage, IL
Mieć obywatelstwo USA lub pozwolenie na pobyt stały
Nie kwalifikować się do programu Medicaid lub Medicare
Spełniać wytyczne dotyczące dochodu maksymalnego,
przed opodatkowaniem (zob. tabela)

1.

2.
3.
4.
5.

Członkowie kwalifikują się do otrzymywania wsparcia w
wysokości nawet 150 $ miesięcznie
• Członkowie są odpowiedzialni za spłacanie składek
premium za pierwsze 3 miesiące
• Jeśli wybrano pakiet o wartości przekraczającej 150 $
miesięcznie, członek musi opłacać różnicę kwoty (zob. tabela)
• Silver Access będzie opłacać miesięczne składki członków
bezpośrednio na konto ubezpieczyciela
• Członkowie muszą ustalić plan płatności z Silver Access
przed zapisem
• Członkowie  składać zeznania podatkowe (małżeństwa
wspólnie) i zgłaszać na Marketplace i do Silver Access
wszystkie zmiany w dochodach
• Silver Access NIE BEDZIE opłacać kosztów dodatkowych
(dopłat) -za ich zapłacenie odpowiada członek
• Każdy członek musi wziąć udział w sesji szkoleniowej
dotyczącej ubezpieczeń zdrowotnych

Odwiedź naszą stronę internetową
Ten dokument jest również dostępny w następujących językach: 

albański, arabski, birmański, hindi, hiszpański, perski, wietnamski oraz urdu. 

Zeskanuj ten kod QR, aby
uzyskać więcej informacji!

https://accessdupage.org/silver-access/

