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Bảo hiểm 
Xe Giá phải 
chăng

Tại sao chương trình này lại quan trọng?
Nếu quý vị có bằng lái xe hợp lệ và quý vị lái xe, 
luật pháp đòi hỏi quý vị phải có bảo hiểm xe 
hơi. Chương trình Chi phí Bảo hiểm Xe hơi Thấp 
của California là một chương trình được bảo trợ 
bởi tiểu bang để giúp bảo hiểm xe hơi được giá 
phải chăng, giúp quý vị lái xe có trách nhiệm và 
hợp pháp.

Ai đủ điều kiện hưởng chương trình này?
Các người lái xe hội đủ điều kiện phải:
• Có bằng lái xe hợp lệ của California
• Làm chủ một chiếc xe trị giá $25,000 trở xuống
• Hội đủ điều kiện về lợi tức
• Ít nhất là 19 tuổi

Ai đủ tiêu chuẩn?
Đây là các mức lợi tức tối đa theo số người 
trong gia hộ để đủ tiêu chuẩn:
1 Ngưòi - $30,150
2 Người - $40,600
3 Người - $51,050
4 Người - $61,500
Có các mức tiêu chuẩn khác có sẵn trên địa chỉ mạng.

Chi phí mất bao nhiêu?
Phí bảo hiểm hàng năm ở California thay đổi 
tùy theo quận, từ $252 đến $611. Có thể được 
giảm giá nếu đương sự là một người lái xe có 
bằng lái với 3 năm quá trình lái xe tốt. Để xem 
xét giá biểu trong quận của quý vị hoặc triết 
toán một chương trình trả tiền, hãy đến  
www.mylowcostauto.com/coverage.

Làm thế nào để ghi danh?
Làm theo hai bước sau đây:

1  Hoàn tất bảng câu hỏi về điều kiện tại www.
mylowcostauto.com

2  Rồi hoàn tất thủ tục làm đơn
 • Bây giờ 100% trực tuyến
    HAY
 • Gặp một đại diện địa phương miễn phí

Nếu quý vị không có khả năng truy cập internet hoặc cần trợ 
giúp thêm, xin vui lòng gọi 1-866-602-8861.

Các Phí Bảo Hiểm cho 2017


