
Chương Trình Bảo Hiểm Xe Chi Phí Thấp của California (California's Low Cost Auto, CLCA) 
giúp người lái xe có thu nhập thấp ở California có thể mua bảo hiểm cơ bản cần thiết để lái xe một 
cách hợp pháp và có trách nhiệm
CLCA đặc biệt vì chương trình được tiểu bang California tài trợ và được Bộ Bảo Hiểm California cho phép
Chương Trình Bảo Hiểm Xe Chi Phí Thấp (CLCA) giúp cho bảo hiểm có giá phải chăng bất kể tình 
trạng nhập cư

BẢO HIỂM XE CHI 
PHÍ THẤP CỦA 
CALIFORNIA LÀ GÌ?

1.

CÁC ĐIỀU KIỆN HỘI 
ĐỦ VỚI CHƯƠNG 
TRÌNH NÀY LÀ GÌ?

2.

3. TÔI CÓ PHẢI CHỨNG 
MINH THU NHẬP 
CỦA MÌNH ĐỂ NỘP 
ĐƠN KHÔNG?

CHƯƠNG TRÌNH BẢO 
HIỂM XE CHI PHÍ 
THẤP CỦA 
CALIFORNIA CUNG 
CẤP NHỮNG GÌ?

4.

Có. Chương trình sẽ chấp nhận bất cứ tài liệu nào sau đây làm bằng chứng thu nhập của hộ 
gia đình:
HOẶC, quý vị có thể hoàn tất biểu mẫu Certi�cation of Income Eligibility Form (Biểu Mẫu Chứng 
Nhận Hội Đủ Điều Kiện về Thu Nhập) bằng cách truy cập https://bit.ly/LCACerti�cationForm

CalFresh (phiếu thực phẩm)     Thẻ EBT
CalWorks       Thư thông báo
California LifeLine      Hóa đơn được giảm giá từ công ty điện thoại
LIHEAP Trợ Giúp Năng Lượng cho Gia Đình có Thu Nhập Thấp  Hóa đơn được giảm giá từ công ty điện nước
Medi-Cal / Medicaid      Thẻ Chương trình
Bộ Phát Triển Việc Làm (EDD) California    Thẻ ghi nợ hay thư báo quyền lợi
SSI/Thu Nhập An Sinh Xã Hội (có tuổi, mù, khuyết tật)  Bản sao kê ngân hàng mới đây chứng minh tiền ký gửi
An Sinh Xã Hội hay Hưu Trí     Thư từ cơ quan hành chính
Mức Thu Nhập      Bản sao giấy khai thuế liên bang hay tiểu bang năm ngoái
       Mẫu W-2 hay 1099
       Cuống lương hay thư xác nhận của hãng sở
SỐ AN SINH XÃ HỘI HAY
SỐ NHẬN DẠNG NGƯỜI ĐÓNG THUẾ (TIN ĐƯỢC CHẤP NHẬN)

Chương trình cung cấp bảo hiểm xe hơi có giá phải chăng, chỉ bảo hiểm trách nhiệm pháp lý 
mà đáp ứng được luật trách nhiệm tài chính của tiểu bang.

Giới hạn Trách Nhiệm Pháp Lý Cơ Bản của Hợp đồng Bảo hiểm là:
$10,000 thương tích hay tử vong cho mỗi người
$20,000 thương tích hay tử vong cho mỗi tai nạn
$3,000 thiệt hại tài sản cho mỗi tai nạn

Với chi phí thêm là $19-$68 một năm, khách hàng có thể bổ sung:
$1,000 chi trả y tế trả cho mỗi người
$10,000 thương tích cho mỗi người khi người lái xe không có bảo hiểm
$20,000 thương tích cho mỗi tai nạn khi người lái xe không có bảo hiểm

Chương trình này không bảo hiểm toàn diện hay khi đụng xe (không trả tiền sửa cho chính xe của người lái sau tai nạn) 
nhưng khoản bảo hiểm này có thể mua từ một đại lý bảo hiểm

Để hội đủ điều kiện với Chương Trình Bảo Hiểm Chi  Phí Thấp của California, hay CLCA, các 
khách hàng phải:

Có bằng lái xe hợp lệ tại California hay giấy phép AB60
Làm chủ một chiếc xe trị giá $25,000 trở xuống
Đáp ứng các quy định về điều kiện hội đủ. 
Xin xem https://www.mylowcostauto.com/get-started/quali�cations để biết mức thu nhập tối đa 
theo số lượng người trong hộ gia đình
Có hồ sơ lái xe tốt

CHƯƠNG TRÌNH TÀI LIỆU CẦN THIẾT

CÂU HỎI TRẢ LỜI

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP



Mỗi người tiêu dùng đủ điều kiện được phép có tối đa hai hợp đồng Chi Phí Thấp theo quy 
định của chương trình. Trên thực tế, tất cả các xe* đã được đăng ký dưới tên quý vị với tư cách 
là người nộp đơn, tối đa là 2, phải được ghi danh vào CLCA.

*Không bao gồm xe máy và xe thương mại.

Chương trình đòi hỏi tất cả các xe cộ đã được đăng ký dưới tên người nộp đơn phải được bảo 
hiểm theo chương trình. Do đó, để đủ điều kiện cho một chiếc xe với chương trình, khách hàng 
không được có bảo hiểm về trách nhiệm pháp lý qua bất cứ hợp đồng bảo hiểm nào khác cho 
các xe khác.

CHI PHÍ LÀ BAO 
NHIÊU CHO CHƯƠNG 
TRÌNH CLCA?

5.

CÁCH LÀM ĐƠN VỚI 
CHƯƠNG TRÌNH NHƯ 
THẾ NÀO?

6.

BAO NHIÊU XE CÓ THỂ 
ĐƯỢC ĐĂNG KÝ VÀO 
HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM 
CLCA?

8.

TẤT CẢ CÁC XE ĐỀU 
CẦN ĐƯỢC BỔ SUNG 
VÀO CLCA?

9.

Có, nhưng quý vị phải tham khảo với bên cho vay để xem các giới hạn bảo hiểm mà chương 
trình cung cấp có đáp ứng các yêu cầu về khoản vay nợ của quý vị hay không.

TÔI CÓ THỂ CÓ ĐƯỢC HỢP 
ĐỒNG VỚI CLCA KHÔNG 
NẾU TÔI CÓ KHOẢN VAY 
NỢ ĐỂ MUA XE?

10.

Phí bảo hiểm HÀNG NĂM tại California khác nhau theo quận, từ $244 đến $966. 
Được giảm giá nếu khách hàng đã là người lái xe có giấy phép được 3 năm với hồ sơ lái xe tốt.

Một hồ sơ lái xe tốt được định nghĩa là
Không bị quá một lần tai nạn chỉ thiệt hại tài sản do mình có lỗi hoặc không bị quá một điểm 
vi phạm lưu thông trong ba năm qua;
Không bị tai nạn do mình có lỗi trong đó có thương tích hay tử vong trong hồ sơ lái xe trong 
ba năm trước
Không bị kết tội đại hình hay tiểu hình vì vi phạm Bộ Luật Xe Cộ trong hồ sơ lái xe.

Để kiểm tra mức giá theo quận hoặc tính lịch trình thanh toán*, xin truy cập mylowcostauto.com

*CLCA đưa ra hai lựa chọn thanh toán:
Trả hết ngay HOẶC
20% đặt cọc với 7 lần trả góp (mỗi lần trả góp sẽ phải tính thêm $4.00 phí giao dịch.)

Để làm đơn với Chương Trình Bảo Hiểm Xe Chi Phí Thấp của California, xin làm theo 2 bước 
sau đây:
1. Hoàn tất bảng câu hỏi về tư cách hội đủ điều kiện,
2. Sau đó, hoàn tất thủ tục làm đơn
         Bây giờ 100% trực tuyến HAY Gặp một đại diện địa phương miễn phí

Để làm đơn trực tuyến, hãy truy cập mylowcostauto.com  và nhấp vào ‘Get Started’(‘Hãy bắt đầu’), 
để trả lời một bảng câu hỏi ngắn về tư cách hội đủ điều kiện. Nếu được coi là hội đủ điều kiện, hãy 
nhập mã ZIP của quý vị, sau đó nhấp vào ‘Apply Online’ (‘Làm đơn Trực tuyến’). Nếu quý vị không 
có khả năng truy cập internet hoặc cần hỗ trợ thêm, xin gọi đến số 1-866-602-8861.

Nếu quý vị bị giấy phạt vì không có bảo hiểm xe khi có vi phạm lưu thông hay bị tai nạn, hình phạt 
sẽ bao gồm tiền phạt và có thể bị đình chỉ giấy đăng ký xe.

Để biết thêm thông tin về các hình phạt vì không có bảo hiểm xe, xin truy cập trang mạng của Sở 
Giao Thông Cơ Giới (DMV) California tại http://chilp.it/9a5b9c2 (url này sẽ giúp quý vị trực tiếp 
xem Mục 16029 của Bộ Luật Xe Cộ [VC])

SẼ BỊ PHẠT THẾ NÀO 
NẾU KHÔNG CÓ 
BẢO HIỂM?

7.

CÂU HỎI TRẢ LỜI

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP


