
Điều kiện hưởng  
tax credit

Tại sao quý vị nên  
sử dụng Đại Lý Bảo  
Hiểm Được Chứng Nhận

Quý vị có thể hội đủ điều kiện hưởng tax credit 
để giúp giảm trừ chi phí cung cấp bảo hiểm y tế 
nếu quý vị:

• có dưới 25 nhân viên làm việc tương đương 
với toàn thời gian

• mức lương trả cho nhân viên trung bình 
dưới $50,000 hàng năm

• đóng góp ít nhất 50% bảo phí cho nhân viên

• Họ được đào tạo toàn diện từ  
Covered CaliforniaTM để đảm bảo rằng  
họ có kiến thức thị trường cập nhật nhất.

• Họ cung cấp cách tiếp cận với  
Covered California nhằm giúp cải thiện  
quá trình ghi danh.

• Họ sẵn sàng giúp đỡ quý vị trong  
quá trình mua bán bảo hiểm và hỗ trợ lâu dài.

Bắt đầu

1.  Cân nhắc các lợi thế của việc  
cung cấp cho nhân viên bảo hiểm y tế.

2.  Xem xét ngân sách và quyết định các 
lựa chọn tốt nhất cho quý vị và nhân viên của 
quý vị.

3.  Thảo luận các chương trình  
bảo hiểm và các lựa chọn giá cả 
với Đại Lý Bảo Hiểm Được Chứng Nhận.

4.  Liên lạc với chuyên gia thuế của 
quý vị để xác định xem quý vị có đủ  
điều kiện được hưởng tax credit hay không.

Bảo hiểm y tế giá phải chăng 
mà nhân viên của quý vị đáng 
được hưởng

Chương Trình Bảo 
Hiểm Y Tế Cho Cơ 
Sở Tiểu Thương

(844) 332-8384  
để nói chuyện với một đại diện 
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Chương Trình Chọn Lựa  
Bảo Hiểm Y Tế Cho Cơ Sở  
Tiểu Thương
Covered California’sTM for Small Business 
là thị trường bảo hiểm y tế được xây dựng cho các 
cơ sở tiểu thương. SHOP cung cấp các chương 
trình bảo hiểm y tế với các công ty bảo hiểm tư 
nhân với giá phải chăng, có bốn cấp bảo hiểm đã 
được định rõ — Bronze, Silver, Gold và Platinum — 
và các phúc lợi y tế đã được tiêu chuẩn hóa. Nhiều 
cơ sở tiểu thương chọn cung cấp bảo hiểm để 
mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của họ. 

Đại Lý Bảo Hiểm Được Chứng Nhận Covered 
California sẵn sàng giúp đỡ lựa chọn  
chương trình bảo hiểm đáp ứng được cả ngân sách 
của quý vị và cung cấp bảo hiểm y tế chất lượng 
cao cho nhân viên của quý vị.

Lợi ích cho  
doanh nghiệp của quý vị: 
Kiểm soát tài chính 
Quý vị quyết định cấp bảo hiểm và số tiền quý vị 
đóng góp cho bảo phí.

Lợi thế về thuế 
Quý vị có thể hội đủ điều kiện hưởng tax credit sau 
khi mua bảo hiểm thông qua Covered California.

Hóa đơn giản dị 
Tất cả các bảo phí được liệt kê trong một hóa đơn 
tổng hợp hàng tháng.

Sự trung thành của nhân viên 
Covered California for Small Business cung cấp bảo 
hiểm y tế chất lượng cao, giá phải chăng nhằm giúp 
thu hút và giữ nhân viên tài năng.

Năng suất 
Bảo hiểm y tế có thể giúp ngăn ngừa bệnh tật, nâng 
cao năng suất và giảm tình trạng vắng mặt của nhân 
viên.

Lợi ích cho nhân viên của quý vị:
Nhân viên được lựa chọn 
Nhân viên lựa chọn chương trình bảo hiểm và  
hệ thống bác sĩ và bệnh viện phù hợp với nhu cầu  
và lối sống của họ.

Hỗ trợ trực tiếp 
Hỗ trợ lựa chọn chương trình bảo hiểm và ghi danh 
từ các Đại Lý Bảo Hiểm Được Chứng Nhận.

Dịch vụ khách hàng 
Tiếp cận với trung tâm dịch vụ đa ngôn ngữ để  
được hỗ trợ lâu dài.

Điều tốt nhất có 
thể xảy ra cho cơ 
sở tiểu thương

Quý vị không chỉ làm việc 
này vì sức khỏe của họ

• Bắt đầu từ năm 2016, các cơ sở với một đến 
100 nhân viên hội đủ điều kiện*

• Phải có ít nhất một nhân viên W-2

*Nhân viên hội đủ điều kiện làm việc trung bình 
30 giờ mỗi tuần dựa trên tháng làm việc. Quý vị 
có thể quyết định cung cấp bảo hiểm cho các 
nhân viên bán thời gian làm việc từ 20 đến 29 
giờ mỗi tuần. Hãy hỏi Đại Lý Bảo Hiểm Được 
Chứng Nhận để có được danh sách hoàn chỉnh 
về các hướng dẫn về sự hợp lệ.

• Nghiên cứu các lựa chọn bảo hiểm với Đại 
Lý Bảo Hiểm Được Chứng Nhận của quý vị.

• Chọn cấp bảo hiểm quý vị muốn cung cấp 
cho nhân viên của mình.

• Định rõ số tiền đóng góp vào chi phí  
bảo hiểm dành cho nhân viên (tối thiểu 50%) 
và bảo hiểm dành cho người phụ thuộc của 
họ (tùy chọn).

• Nhân viên của quý vị sau đó có thể chọn 
chương trình bảo hiểm phù hợp với nhu cầu 
của họ trong cấp bảo hiểm mà quý vị đã 
định sẵn, với sự hỗ trợ của Đại Lý Bảo Hiểm 
Được Chứng Nhận của quý vị.

Các cơ sở tiểu thương 
hội đủ điều kiện cho 
chương trình của 
Covered California

Covered California 
for Small Business 
hoạt động như thế nào

CoveredCA.com/ForSmallBusiness


