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Հարցեր
Ի՞նչ է Կալիֆորնիայի՝ 
մեքենաների 
ցածրարժեք 
ապահովագրությունը:

• Կալիֆորնիայի՝ մեքենաների ցածրարժեք ապահովագրության ծրագիրը (CLCA) օգնում է ցածր եկամուտ 
ունեցող վարորդներին Կալիֆորնիայում կարողանալ իրենց թույլ տալ հիմնական ապահովագրություն 
ունենալ, որն անհրաժեշտ է օրինական և պատասխանատու կերպով վարելու համար

• CLCA-ն եզակի է, քանի որ այն հովանավորվում է Կալիֆորնիա նահանգի կողմից և լիազորված է 
Կալիֆորնիայի Ապահովագրության Վարչության կողմից

• Կալիֆորնիայի՝ մեքենաների ցածրարժեք (CLCA) ապահովագրական ծրագիրը ապահովագրությունը 
մատչելի է դարձնում՝ անկախ ներգաղթի կարգավիճակից

Կալիֆորնիայի մեքենաների ցածրարժեք ապահովագրության ծրագրի կամ CLCA-ի համար 
պայմանունակ լինելու համար շահառուները պետք է.
• Ունենան Կալիֆորնիայի վավեր վարորդական իրավունք կամ AB60 լիցենզիա
• Լինեն $25,000 կամ պակաս արժեքով փոխադրամիջոցի սեփականատեր
• Համապատասխանեք եկամտի պայմանունակության ուղեցույցներին:

Այցելեք https://www.mylowcostauto.com/get-started/qualifications ըստ ընտանիքի չափի 
առավելագույն եկամուտն իմանալու համար

• Ունենաք վարորդական լավ պատմություն

ՔալՖրեշ (CalFresh) (սննդամթերքի կտրոններ) EBT քարտ
Նամակ-ծանուցագիր
Հեռախոսակապի ընկերության՝ զեղչ ցույց տվող հաշիվ
Կոմունալ ծառայություններ տրամադրող ընկերության`զեղչ ցույց տվող 
հաշիվ

Ծրագրի քարտ
Կանխիկ վճարումների քարտ կամ առավելության վերաբերյալ նամակ

Թարմ բանկային քաղվածք` որպես ավանդի ապացույց

Նամակ վարչությունից
Վերջին տարվա համար վերադարձված դաշնային կամ նահանգային հարկերի 
վերադարձման ձևաթղթի պատճեն

W-2 կամ 1099 ձևը

ՔալՎորքս (CalWorks)
Քալիֆորնիա Լայֆլայն (California LifeLine)
Ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքին էներգետիկ օգնություն [LIHEAP (Low Income Home Energy 
Assistance)]

Մեդի-Քալ (Medi-Cal) / Մեդիքեյդ (Medicaid)
Կալիֆորնիայի Զբաղվածության Զարգացման Վարչության (EDD)

SSI/Սոցիալական ապահովության եկամուտ (տարեց, կույր, հաշմանդամ)

Սոցիալական ապահովություն կամ թոշակ
Եկամտի մակարդակը*

Սոցիալական Ապահովության Համարը կամ
Հարկ Վճարողի Նույնականացման Համարը (TIN) Աշխատավարձի չեք կամ գործատուի կողմից հաստատող նամակ

Այո՛։ Ծրագիրը որպես ընտանիքի եկամտի ապացույց կընդունի հետևյալ 
փաստաթղթերից որևէ մեկը.
ԿԱՄ, դուք կարող եք լրացնել Եկամտի Հավաստագրման 
Պայմանունակության Ձևը` այցելելով https://bit.ly/LCACertificationForm

Ծրագիրը տրամադրում է մատչելի, միայն պատասխանատվությունն ապահովագրող 
ավտոմեքենայի ապահովագրություն, որը համապատասխանում է նահանգի` 
ֆինանսական պատասխանատվության մասին օրենքներին.

Պատասխանատվության տարրական ապահովագրության սահմանները հետևյալն են.
• $10,000 մեկ անձի համար` մարմնական վնասվածքի կամ մահվան դեպքում,
• $20,000 մեկ պատահարի համար` մարմնական վնասվածքի կամ մահվան դեպքում,
• $3,000 սեփականության վնասվածքի համար պատասխանատվություն` մեկ պատահարի 
համար:

Տարեկան $19-$68 լրացուցիչ վճարի դիմաց շահառուները կարող են ավելացնել`
• $1,000 բժշկական վճարներ մեկ անձի համար
• $10,000` չապահովագրված վարորդի մարմնական վնասվածքի դեպքում` մեկ անձի համար
• $20,000 ` չապահովագրված վարորդի մարմնական վնասվածքի դեպքում` մեկ պատահարի 
համար 

Ծրագիրը չի առաջարկում համապարփակ կամ բախման դեպքում տրվող ծածկույթ (ծածկույթ, որով պատահարից հետո 
վերանորոգվում է վարորդի փոխադրամիջոցը), սակայն այս ծածկույթը կարելի է գնել ապահովագրական գործակալից:

Որո՞նք են 
պայմանանունակության 
նկատմամբ 
պահանջները:

Դիմելուց առաջ ես 
պետք է ապացուցե՞մ 
իմ եկամուտների 
գոյությունը:

ԾՐԱԳԻՐ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ

Ինչպիսի՞ ծածկույթ 
է տրամադրում 
Կալիֆորնիայի 
մեքենաների 
ցածրարժեք 
ապահովագրության 
ծրագիրը:

Պատասխաններ

ՀԱՃԱԽ ՏՐՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐ
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Կալիֆորնիայում ՏԱՐԵԿԱՆ հավելավճարները տատանվում են ըստ շրջանների՝ 
$244-ից մինչև $966: Գործում են զեղչեր, եթե սպառողը 3 տարի եղել է լիցենզավորված 
վարորդ՝ վարորդական լավ պատմությամբ։
Լավ վարորդական պատմությունն է.
• Ոչ ավել, քան սեփական մեղքով տեղի ունեցած` միայն գույքի վնասվածք ներգրավող մեկ 

պատահար կամ ոչ ավել քան միայն մեկ միավոր երթևեկության կանոնների խախտման 
համար` վերջին երեք տարվա մեջ,

• Մարմնական վնասվածքով կամ մահվամբ` այլ անձանց մեղքով տեղի ունեցած 
պատահարներ վերջին երեք տարվա ընթացքում

• Ճանապարհային երթևեկության Օրենսգրքի խախտման առումով հանցագործության կամ 
իրավախախտման ոչ մի դատապարտում ավտոմեքենան վարելու պատմության մեջ:

Ըստ շրջանի գները ստուգելու կամ վճարման* ժամանակացույցը ստուգելու համար` խնդրում 
ենք այցելել mylowcostauto.com կայքէջը:

*CLCA-ն առաջարկում է վճարման երկու տարբերակ`
• Ամբողջական վճարում ԿԱՄ
• 20% պակաս` 7 ապառիկ վճարումներով (Յուրաքանչյուր ապառիկ վճարման համար 

գանձվում է $4.00 գործառնության վճար:)

Կալիֆորնիայի մեքենաների ցածրարժեք ապահովագրության ծրագրին դիմելու համար 
կատարեք այս 2 քայլերը.
1․ Լրացրեք պայմանունակության վերաբերյալ հարցաթերթիկը,
2․ Այնուհետև ավարտե՛ք դիմումի լրացման գործընթացը

• Այժմ 100% առցանց ԿԱՄ Հանդիպե՛ք տեղական գործակալին` անվճար
Առցանց դիմելու համար այցելեք mylowcostauto.com եւ սեղմեք ‘Get Started’ («Սկսեք»)` կարճ
իրավասության հարցաթերթիկ լրացնելու համար: Եթե համարվում եք իրավասու,
մուտքագրեք ձեր զիպ կոդը, այնուհետեւ սեղմեք ‘Apply Online’ («Դիմել առցանց»): Եթե դուք 
չունեք ինտերնետ հասանելիություն կամ լրացուցիչ օգնության կարիք ունեք, խնդրում ենք
զանգահարել 18861-602-866- հեռախոսահամարով:

Եթե դուք վկայակոչվում եք շարժման խախտման կամ վթարի պահին ավտոապահովագրություն 
չունենալու համար, կան տույժեր, որոնք ներառում են տուգանքներ և մեքենայի գրանցման 
հնարավոր կասեցում:

Ավտոմեքենայի ապահովագրություն չունենալու դեպքում պատժամիջոցների վերաբերյալ  լրացուցիչ 
տեղեկատվության համար, խնդրում ենք այցելել Կալիֆորնիայի DMV կայքը` http://chilp.it/9a5b9c2 
էջում (տվյալ URL հասցեն Ձեզ անմիջապես կտանի VC Section 16029 դիտելու համար):

Յուրաքանչյուր իրավասու սպառողի թույլատրվում էունենալ մինչև երկու ցածրարժեք
քաղաքականություն ծրագրի ուղեցույցների համաձայն: Փաստորեն, բոլոր այն մեքենաները*, 
որոնք գրանցված են ձեզ համար որպես դիմորդ՝ առավելագույնը 2, պետք է գրանցվեն 
CLCA- ում:

* Մոտոցիկլները եւ առևտրային փոխադրամիջոցները բացառվում են:

Ծրագիրը պահանջում է, որ դիմորդի անվան տակ գրանցված բոլոր մեքենաները 
ապահովագրվեն ծրագրի մեջ: Հետևաբար, սպառողները հնարավոր է չունենան 
պատասխանատվության ծածկույթ այլ փոխադրամիջոցների համար այլ ապահովագրի 
միջոցով:

Այո, բայց դուք պետք է ճշտեք ձեր վարկատուից, որպեսզի որոշելք, թե արդյոք ծրագրի 
կողմից նախատեսված ծածկույթի սահմանաչափերը կհամապատասխանեն ձեր վարկի 
պահանջներին:

Որո՞նք են CLCA 
ապահովագրության 
ծախսերը:

Ինչպե՞ս դիմել 
ծրագրին:

Որո՞նք են 
ավտոմեքենայի 
ապահովագրություն 
չունենալու համար 
պատժամիջոցները:

Քանի՞ մեքենա կարող է 
ընդգրկվախծ լինել CLCA 
ապահովագրությունում:

Արդյո՞ք բոլոր 
մեքենաները պետք է 
ավելացվեն CLCA-ին:

Կարո՞ղ եմ CLCA 
քաղաքականություն 
ստանալ, եթե ունեմ 
փոխադրամիջոցի 
վարկ:

Հարցեր Պատասխաններ

ՀԱՃԱԽ ՏՐՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐ


