
 بیمه سالمتی ارزان برای تمام ساکنین کالیفرنیا 

برنامه ای است برای کاهش هزینه های بیمه و تشویق افراد  Obama Care Planقانون جدید 

کلیه ساکنین اجباری خواهد شد.طبق این قانون  2014برای تهیه بیمه سالمتی که از آغاز سال 

باید ازاول سال جدید میالدی بیمه سالمتی داشته باشند وگرنه مجبور به پرداخت جریمه  کالیفرنیا

بیماری یا مشکالت زمینه ای ی که افراد طرح حتی به. جالب است بدانید که این بودخواهند 

کسانی که تا کنون واجد شرایط دریافت بیمه های می دهد. را دارند هم امکان تهیه بیمه سالمتی 

از امکانات این بیمه جدید ارزان  بیمه صوفیاکنون می توانند با مراجعه به هم دولتی نبودند، 

 بهره مند شوند.قیمت 

818 – 933 -0000 

310 – 697 - 6565 

 

بیمارستانی و این بیمه ها شامل کلیه خدمات درمانی از قبیل مراجعه به پزشک، خدمات 

اورژانس، آزمایشات پزشکی، پزشک کودکان، نسخه های دارویی، خدمات روانشناسی، و 

 بسیاری موارد دیگر می باشد.

 

 

 حرکت به سوی آینده ای روشن

 



818 – 933 - 0000 

 .بیمه در خدمت شماست نوع با ارائه مشاوره رایگان برای انتخاب مناسب ترین بیمه صوفی

 6565 - 697 – 310و     0000-933 – 818شماره تماس:  

از طریق بیمه صوفی  اگر شما بیمه درمانی ندارید، می توانید همین حاال بیمه مورد نظرتان را

. را بررسی کنیدموجود خود امکان کاهش قیمت بیمهیا در صورت داشتن بیمه، و تهیه نمایید

خدماتی را با یکدیگر قادر خواهید بود که طرح های فاده از سیستم طبقه بندی جدید شما با است

ما به شما  مقایسه کنید و عالوه بر تهیه بیمه، از مزایای اعتبار مالیاتی نیز برخوردار شوید.

در برنامه مشاوره می دهیم تا با توجه به سطح درآمد و نیازتان بهترین گزینه را انتخاب کنید.

پالتینی، طالیی، نقره  هایبه نام چهار سطح برای درآمد خانواده ها در نظر گرفته شده جدید، 

مقابل مقداری که دولت در جدول زیر به نمونه ای از درصد پرداخت افراد در ای، و برنزی.

 :هریک از سطوح اشاره شده استتقبل می کند برای 

 سطح سهم فرد دولت
% 10 % 90 Platinum 

% 20 % 80 Gold 

% 30 % 70 Silver 

% 40 % 60 Bronze 

 مشاوره های الزم برای انتخاب بهترین نوع بیمه را به شما ارائه می کند. بیمه صوفی

  

 

 در نمودار زیر، به چند نمونه از سطوح درآمد و بیمه متناسب با آن اشاره شده است:

 40,000$نفره با درآمد ساالنه حدود  4خانواده 

 $ 169حق بیمه ماهانه خانواده حدود     

 20,000$ فرد با درآمد ساالنه باالی 

 89$         حق بیمه ماهانه حدود 

 صوفی     6565–697 - 310 بیمه   



 برای کسب اطالعات بیشتر با

 :تماس بگیرید وفیـبیمه ص

818 – 933 – 0000 

310 – 697 – 6565 

وشش بیمه اوباما قرار می گیرید الزم تحت پ 4102برای اطمینان از این که در سال 

برای ثبت نام اقدام کرده باشید وگرنه تا دوره بعدی  4102ماه مارس  10بل از تا ق است

 که اکتبر سال بعد خواهد بود باید منتظر بمانید و مشمول جریمه شوید.

 بیمه ارزان و قابل دسترس برای همه

بیمه صوفی برای شما و هزاران نفر از ساکنین کالیفرنیا، تهیه یک بیمه آسان و ارزان را 

نفر کارمند  52مشاغل و کارفرمایانی که کمتر از امکان پذیر می کند. همچنین برای صاحبان 

دارند، این امکان را فراهم کرده ایم تا با ثبت نام در این طرح بتوانند به کارمندان خود اگرچه 

 اجبار قانونی وجود ندارد، بیمه سالمتی ارائه کنند و از مزایای مالیاتی این اقدام بهره مند گردند.

پوشش بیمه دندان و سایر بیمه ها نیز به آنان تعلق خواهد گرفت؛ در مورد  ی مالیاتیاین مزایا

کارمندان و افزایش راندمان  اشتیاق به کارتاثیر بسیار زیادی در باال بردن همچنین این اقدام 

 خواهد داشت. کاری آنان

 

 

 

 

 

میلیون نفر از ساکنین کالیفرنیا واجد شرایط دریافت کمک های مالی  2.6حدود  2014از سال 

ناسب تمی توانید از خدمات بیمه درمانی م بیمه صوفیشرکت  فدرال خواهند بود. با ثبت نام در

 با وضعیت درآمدتان بهره مند شوید.

 

 


