CHƯƠNG TRÌNH TÙY CHỌN SỨC
KHỎE DOANH NGHIỆP NHỎ (SHOP)
Thị Trường Chương Trình Tùy Chọn Sức Khỏe Doanh Nghiệp Nhỏ (SHOP) là nơi các hãng sở nhỏ
muốn cung cấp bảo hiểm cho nhân viên của mình có thể mua các chương trình sức khỏe và/hoặc
nha khoa.

Có những quyền lợi nào khi tham gia SHOP?

Mang đến sự linh hoạt trong việc đóng góp phí bảo hiểm của nhân viên.
Cung cấp nhiều lựa chọn bảo hiểm hơn cho quý vị và nhân viên của quý vị.
Các khoản tín dụng thuế để giúp thanh toán phần đóng góp của quý vị cho chi phí bảo hiểm của
nhân viên (nếu quý vị đủ điều kiện).
Quý vị có thể chọn cung cấp bảo hiểm chỉ cho sức khỏe, chỉ cho nha khoa, hoặc cả sức khỏe lẫn
nha khoa.

Doanh nghiệp của tôi có hội đủ điều kiện tham gia SHOP không?
Địa chỉ doanh nghiệp chính phải ở Virginia.

Có ít nhất một nhân viên ghi danh tham gia bảo hiểm không phải là chủ sở hữu, đối tác kinh
doanh hoặc vợ/chồng của chủ sở hữu hoặc đối tác kinh doanh.
Có từ 1 đến 50 nhân viên toàn thời gian (FTE). Để tính số lượng FTE, hãy sử dụng Công Cụ Tính
Nhân Viên Tương Đương Toàn Thời Gian tại HealthCare.gov/shop-calculators-fte/.
Cung cấp bảo hiểm cho tất cả nhân viên toàn thời gian.

Chủ sở hữu duy nhất hoặc người tự làm chủ có thể mua bảo hiểm
SHOP không?
Nếu quý vị là chủ sở hữu duy nhất hoặc tự làm chủ mà không có nhân viên, quý vị không thể mua
bảo hiểm thông qua SHOP, nhưng quý vị có thể nhận bảo hiểm cá nhân thông qua Thị Trường
Bảo Hiểm Y Tế tại HealthCare.gov/get-coverage/.

Doanh nghiệp của tôi có hội đủ điều kiện nhận Tín Dụng Thuế Chăm
Sóc Sức Khỏe Doanh Nghiệp Nhỏ không?

Nếu quý vị có dưới 25 nhân viên kiếm được trung bình $50.000 trở xuống, quý vị có thể đủ điều
kiện nhận Tín Dụng Thuế Chăm Sóc Sức Khỏe Doanh Nghiệp Nhỏ.
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HealthCare.gov/small-businesses/provide-shop-coverage/small-business-tax-credits/.
Sử dụng công cụ ước tính tín dụng thuế, Healthcare.gov/shop-calculators-taxcredit/, để xác
định xem quý vị có hội đủ điều kiện hưởng tín dụng thuế hay không.
IRS sẽ đưa ra quyết định chính thức về khả năng hội đủ điều kiện tín dụng thuế.

Có những chương trình nào thông qua SHOP?

Các chương trình SHOP không có sẵn ở mọi khu vực của Virginia. Quý vị có thể xác định khả
năng có sẵn các chương trình SHOP tại HealthCare.gov/see-plans/#/small-business.

Tôi có thể cung cấp bảo hiểm y tế thông qua SHOP cho nhân viên
như thế nào?
Tìm thông tin về việc cung cấp bảo hiểm y tế cho nhân viên tại HealthCare.gov/smallbusinesses/choose-and-enroll/shop-marketplace-overview/.

Cách ghi danh một chương trình SHOP?

Quý vị có thể làm việc với một đại lý hoặc nhà môi giới đã đăng ký SHOP. Tìm một đại lý hoặc
nhà môi giới tại localhelp.healthcare.gov.
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BẢO HIỂM CỦA HÃNG SỞ
NHỎ BÊN NGOÀI SHOP
Các hãng sở nhỏ có thể mua bảo hiểm y tế bên ngoài SHOP. Các hãng bảo hiểm y tế sẽ tính phí
bảo hiểm như nhau cho các hợp đồng được bán trong hoặc ngoài SHOP.

Luật bảo hiểm Virginia định nghĩa một hãng sở nhỏ là:
doanh nghiệp có ít nhất một nhân viên, nhưng không quá 50 nhân viên vào ngày đầu tiên của năm
chương trình và vào các ngày làm việc của năm dương lịch trước đó.
cá nhân tự làm chủ và cho phép chủ sở hữu duy nhất của một công ty trách nhiệm hữu hạn được
coi là nhân viên của công ty hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC), thông qua đó cá nhân đã cố
gắng kiếm được thu nhập chịu thuế.
Các cá nhân tự làm chủ có thể mua bảo hiểm cho hãng sở nhỏ bên ngoài SHOP.
Tín Dụng Thuế Chăm Sóc Sức Khỏe Doanh Nghiệp Nhỏ không áp dụng cho bảo hiểm được
mua bên ngoài SHOP.

Các Chương Trình Sức Khỏe và Nha Khoa Có Sẵn Trong/Ngoài SHOP
Quý vị có thể tìm thấy danh sách các công ty cung cấp các chương trình sức khỏe và chương trình
nha khoa trong và ngoài SHOP trong mục “Bảo Hiểm Y Tế” tại
https://scc.virginia.gov/pages/Tips,-Guides-Publications.

LIÊN LẠC QUAN TRỌNG
HealthCare.gov
Xem các chương trình có sẵn
Thông tin chung về bảo hiểm và chi phí trên
mạng

www.HealthCare.gov
1-800-706-7893
TTY: 1-888-201-6445

Kháng cáo quyết định của Thị Trường SHOP
Dịch Vụ Khách Hàng
Các đại lý và nhà môi giới đã đăng ký
Ghi danh hoặc cập nhật bảo hiểm của quý vị
Các nhóm Người Hướng Dẫn cung cấp hỗ trợ miễn
phí
Enroll Virginia (Ghi Danh Virginia)
Boat People SOS (Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển)

https://localhelp.healthcare.gov

https://coverva.org/business
www.enrollva.org / 1-888-392-3152
www.bpsos.org / (703) 538-2190

Virginia Health Benefit Exchange

1-833-740-1364

(Sàn Giao Dịch Phúc Lợi Sức Khỏe Virginia)

ExchangeDivision@scc.virginia.gov
https://scc.virginia.gov

Cục Bảo Hiểm Virginia - Dịch Vụ Người Tiêu
Dùng Sức Khỏe và Đời Sống
Thắc mắc thông thường liên quan đến bảo
hiểm
Điều tra các khiếu nại liên quan đến bảo hiểm

1-877-310-6560
(804) 371-9691 (Ở Richmond)
(804) 371-9741 (Người không nói tiếng Anh)
BureauofInsurance@scc.virginia.gov
https://scc.virginia.gov/pages/consumers
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