خالصه گزارش

کسب و کارهای کوچک
ﮔزینه های ﺟدید برای پوﺷش بیمه درمانی
قانون حمایت بیماران و مراقبت های مقرون به ﺻرفه )قانون مراقبت های مقرون به ﺻرفه( )Patient Protection

 ((and Aﬀordable Care Act (Aﬀordable Care Actدر سال  2010به تﺻویب رسید تا تعداد آمریﮑایی های
تحت پوﺷش بیمه درمانی را افزایش دهد.
تقریبا ً نیمی از آمریکایی ها از طریق کارفرمای

آنها ادامه دهد و کارکنانی سالم تر ،شاد تر و مفید

کردن خرید بیمه .اواخر امسال Covered

خویش تحت پوشش بیمه درمانی قرار می گیرند،

تر داشته باشد.

™ Californiaمارکت جدید بیمه درمانی راه

بنابراین کسب و کارهای کوچک نقش مهمی در
کمک به تحت پوشش بیمه قرار دادن کالیفرنیا
بازی می کنند .اکثر کارفرمایان از مزایای تهیه
بیمه درمانی باکیفیت برای کارکنان خویش آگاه
هستند .ارائه بیمه درمانی به کارفرما اجازه می
دهد تا بهترین کارکنان را پیدا کرده و به کار به

قانون مراقبت های مقرون به صرفه یک سری
تمهیدات پیش بینی کرده است تا کارفرمایان
بیشتری را تشویق کند که کارمندان خویش را
تحت پوشش بیمه درمانی قرار دهند .این تمهیدات

اندازی خواهد کرد .طرح های بیمه درمانی فوق
العاده ای برای کسب و کارهای کوچک ارائه
خواهد شد که همگی در یک قبض و در یک
پلتفرم آنالین ارائه خواهند شد.

عبارتند از مقرون به صرفه کردن و ساده تر

برنامه ﮔزینه های بیمه درمانی

Covered California

ویژه کسب و کارهای کوچک

برنامه گزینه های بیمه درمانی Covered

 Californiaویژه کسب و کارهای کوچک
)Small Business Health Options

 )Program, SHOPدر حال راه اندازی مارکت
برای کسب و کارهای کوچک می باشد که دارای
 1تا  50کارمند واجد شرایط باشند.
این مارکت به کارفرمایان این امکان را می
دهد تا طرح های بیمه درمانی مناسب و رقابتی
که شرکت های بیمه درمانی خصوصی ارائه
می دهند را با هم مقایسه کنند .از طریق برنامه
 SHOPدر  ،Covered Californiaکسب و
کارهای کوچک می توانند کارکنان خود را تحت
پوشش طرح های بیمه ای مختلفی قرار دهند،
کاری که تنها تعداد محدودی از کسب و کارهای
کوچک تا به حال قادر به انجام آن بوده اند.

برای پوشش بیمه درمانی کارکنان واجد شرایط کسب
و کارهای دارای  1تا  50نفر کارمند واجد شرایط
که از اول ژانویه  2014تحت پوشش قرار خواهند
گرفت ،ثبت نام در  Covered Californiaدر اکتبر
 2013آغاز خواهد شد .در سال 2015 ،Covered
 Californiaشروع به ارائه پوشش بیمه به کسب و
کارهای دارای  100کارمند واجد شرایط یا کمتر
خواهد نمود که پوشش بیمه آنها از اول ژانویه 2016

آغاز خواهد شد .کارفرمایان می توانند در طول سال
در برنامه  SHOPدر  Covered Californiaثبت
نام نمایند .برخالف مارکت Covered California
ویژه افراد عادی ،برای ثبت نام کارفرمایان در
مارکت ویژه کسب و کارها تاریﺦ خاصی وجود
ندارد و این به آنها اجازه می دهد تا بر اساس تاریﺦ
تمدید بیمه قبلی خود یا در هر تاریخی که از نظر آنها
مناسب تر است اقدام به ثبت نام نمایند.

تخفیفات مالیاتی کسب و کارهای کوچک
صاحبان کسب و کارهای کوچک ممکن است واجد شرایط دریافت تخفیف مالیاتی برای کمک به پرداخت حق بیمه
کارکنان خود بشوند .تخفیفات مالیاتی دارای دو مرحله هستند .از سال  2010تا پایان سال مالیاتی  2013یک تخفیف
مالیاتی برای کسب و کارهای دارای کمتر از  25کارمند تمام وقت که هر یک کمتر از  50,000دالر در سال حقوق
می گیرند وجود دارد .در طول مرحله اول ،کارفرمایان واجد شرایط می توانند تا سقف  35درصد از هزینه های بیمه را به
صورت تخفیف مالیاتی دریافت نمایند ( 25درصد برای کسب و کارهای غیرانتفاعی یا .)nonprofit

در سال  ،2014سقف تخفیف مالیاتی به  50درصد می رسد ( 35درصد برای کسب و کارهای غیرانتفاعی) و در مجموع برای دو سال
متوالی موجود خواهد بود .به طور کلی ،کسب و کارهای دارای  10کارمند تمام وقت برابر یا کمتر از این تعداد که هر یک ساالنه کمتر از
 25,000دالر حقوق دریافت می نمایند بیشترین مقدار تخفیف را دریافت خواهند نمود.
برای اینکه کارفرمایان از هرگونه تخفیف مالیاتی برخوردار بشوند ،باید حداقل  50درصد از هزینه های بیمه کارمندان را پرداخت نمایند.
برای کسب اطالعات بیشتر درباره تخفیفات مالیاتی ،لطفا ً به برگه “تخفیف مالیاتی کسب و کارهای کوچک” که در وبسایت
 www.CoveredCA.comموجود است رجوع نمایید.

مزایای طرح های بیمه درمانی تحت تعهد کارفرما
بیمه درمانی که تحت تعهد کارفرما باشد از چند
جهت ارزشمند است .افراد بیمه شده در برابر هزینه
های احتمالی و زیاد درمانی بیمه هستند .احتمال
دریافت خدمات درمانی مورد نیاز و مناسب برای
آنها بسیار بیشتر است .پوشش بیمه موجب ارتقاء
سالمتی کارمندان میشود و از این رو کارمندان
دارای بیمه درمانی روزهای کمتری مریض خواهند
بود و بهره وری بیشتری خواهند داشت.
بسیاری از کسب و کارهای کوچک برای در
اختیار گرفتن کارکنان بهتر و ادامه همکاری
با آنها ،بیمه درمانی را به عنوان یک مزیت
اضافی به کارمندان خود پیشنهاد می کنند.
بیمه درمانی که تحت تعهد کارفرما باشد از
نظر تمهیدات مالیاتی نیز برای کارفرما و
کارمند گزینه جذابی است زیرا بر اساس بخش

درمانی مورد تعهد خود قرار می دهند ،کسب

 ،125 Internal Revenue Serviceحق

و کارهای کوچک نیز با انجام چنین کاری می

بیمه کارمندان قبل از محاسبه مالیات از لیست

توانند کارکنان تواناتری جذب کنند و وفاداری

حقوقی کسر می گردد .از آنجایی که اکثر

و روحیه آنها را باالتر ببرند.

کارفرمایان بزرگ کارمندان خود را تحت بیمه

طرح های بیمهای برای کارکنان
کارکنان از طریق  SHOPدر  Covered Californiaبر اساس تصمیمات

درمانی هزینه کمتری بپردازد ،مانند طرح های پالتین یا طال .یا اینکه کارفرما

کارفرمای خود و معیارهایی که مد نظر قرار می گیرد ،به یک سری طرح های

می تواند طرحی را انتخاب کند که هزینه حق بیمه ماهانه آن پایین تر باشد

بیمه ای دسترسی خواهند یافت.

اما در عوض فرد بیمه شده در هنگام دریافت خدمات درمانی هزینه بیشتری

یکی ار تصمیماتی که کارفرما در رابطه با بیمه کردن کارکنان خود می
تواند بگیرد به سطح پوشش مورد تقاضا مربوط می شود .به منظور کمک به

بپردازد ،مانند طرح های نقره یا برنز .تصمیم گیری در این مورد به عهده هر
کارفرماست.

کارفرمایان در جهت تعیین این سطح ،در سال  2014طرح های بیمه درمانی در

تصمیم گیری در رابطه با بیمه کردن وابستگان کارمندان نیز به عهده کارفرماست

چهار دسته قرار داده می شوند :برنز ،نقره ،طال و پالتین.

و پرداخت سهم بیمه برای بیمه کردن وابستگان کارمندان امری اختیاری است.

این دسته بندی جدید به کارفرما اجازه می دهد تا به راحتی طرح های بیمه ای
ارائه شده در زیر اسم هر یک از این فلزات را با هم مقایسه کند .دسته بندی
به این صورت است که هرچه ارزش فلزی که نامش روی آن دسته است باالتر

اگر کارفرما تصمیم بگیرد که وابستگان کارمندان را تحت پوشش بیمه قرار ندهد،
می تواند کارمندان خود را تشویق کند که با  Covered Californiaتماس بگیرند
و برای اعضای خانواده خود پوشش بیمه خریداری کنند.

باشد ،درصد مشارکت آن طرح بیمه درمانی در پرداخت هزینه های درمانی

گزینه های جدید و جذاب متعددی برای پوشش بیمه درمانی کسب و کارهای

بیشتر خواهد بود .کارفرما می تواند طرحی را انتخاب کند که هزینه حق بیمه

کوچک وجود دارد .کارفرمایان می توانند گزینه های مناسب را برای خود و

ماهانه آن باالتر باشد اما در عوض فرد بیمه شده در هنگام دریافت خدمات

کارمندان خود در  SHOPدر  Covered Californiaبیابند.

راهی سادهتر ،انتخابی بهتر
در  SHOPدر  Covered Californiaبه صاحبان کسب

مدیریت ساده .کارفرمایان می توانند در SHOP

و کار کمک می شود تا بیمه ای مقرون به صرفه برای

در  Covered Californiaبه سادگی هزینه بیمه
کارمندان خود را بپردازند .حتی اگر کارمندان طرح
های متفاوتی را انتخاب کنند ،کارفرما هزینه را در
یک پرداخت به  Covered Californiaمی پردازد و
 Covered Californiaاین مبلغ را به طور مناسب بین
شرکت های بیمه درمانی  Covered Californiaکه
کارمندان تحت امر آن کارفرما را بیمه کرده اند تقسیم
خواهد کرد.

کارکنان خود بیابند و آن را به سادگی مدیریت کنند.
مقایسه ساده .در  Covered Californiaبه کارفرمایان
امکان داده می شود تا به سادگی طرح های بیمه
درمانی که شرکت های بیمه درمانی خصوصی ارائه
می دهند را با هم مقایسه کنند .هر چیزی که کارفرما
برای مقایسه کردن طرح ها به آن نیاز دارد به
صورت آنالین ،تلفنی یا توسط نماینده بیمه Covered

 Californiaارائه می شود.
هزینه های قابل پیش بینی .بدون توجه به اینکه کارکنان
چه طرح هایی را انتخاب می کنند ،مشارکت کارفرما
در پرداخت هزینه حق بیمه بدون تغییر خواهد بود و این
باعث می شود که کارفرما بتواند بودجه بیمه درمانی را
پیش بینی و مدیریت کند.

همچنین  Covered Californiaبه کارفرمایان این
امکان را می دهد تا به کار کردن با نماینده بیمه ای
که در حال حاضر امور بیمهای آنها را انجام می دهد
ادامه دهند ،البته به شرطی که آن نماینده از طرف
 Covered Californiaدوره گذرانده و تأیید شده باشد.
تنها نمایندگان بیمه  Covered Californiaمجاز هستند
که در زمینه ثبت نام به کارفرمایان مشاوره داده و از

آنها پشتیبانی کنند .صاحبان کسب و کارهای کوچک
باید نماینده بیمه خود را تشویق کنند که اگر مورد تأیید
 Covered Californiaنیست ،تأییدیه دریافت نماید.
اختیارات کارفرما .تصمیم گیری درباره شرکت در
طرح  Covered Californiaو زمان آن به عهده
کارفرماست .کارفرما می تواند سطح پوشش ،مقدار
سهم خود در هزینه حق بیمه کارکنان ،و در صورتی که
بخواهد وابستگان کارکنان خود را هم تحت پوشش بیمه
قرار دهد ،مقدار سهم خود در هزینه حق بیمه وابستگان
کارکنان را انتخاب نماید .پس از اینکه کارفرما در این
باره تصمیم گیری کرد ،کارکنان می توانند طرحی که با
نیازها ،بودجه و سبک زندگی آنها تناسب بیشتری دارد
را انتخاب کنند.

جهت کسب اطالعات بیشتر به وبسایت
 www.CoveredCA.comرجوع کنید
یا با شماره  (877) 453-9198تماس بگیرید.

CoveredCA.com
 Covered Californiaیک “مارکت” آنالین
جدید است که خرید پوشش بیمه درمانی باکیفیت
و دریافت کمک مالی برای کمک به پرداخت

نسخه :آگوست 2013

هزینه آن را ساده و مقرون به صرفه می کند.

