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 16 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 - $30,350
2 Người - $41,150
3 Người - $51,950
4 Người - $62,750

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 $247 đến $980. 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.

mylowcostauto.com

