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Η Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης και τα Κέντρα 
Υπηρεσιών Medicare & Medicaid εργάζονται 

από κοινού για να σας βοηθήσουν στη λήψη επιπλέον 
βοηθείας με το κόστος των συνταγολογημένων 
φαρμάκων σας. Για να καθοριστεί εάν θα μπορούσατε 
να δικαιούστε αυτή την επιπλέον βοήθεια, η Υπηρεσία 
Κοινωνικής Ασφάλισης θα πρέπει να γνωρίζει το 
εισόδημά σας και την αξία των αποταμιεύσεών σας, 
των επενδύσεών σας και των ακινήτων σας (εκτός 
από την ίδια την οικία σας). Εάν έχετε περιορισμένο 
εισόδημα και πόρους, μπορεί να δικαιούστε βοήθειας 
για την πληρωμή των μηνιαίων ασφαλίστρων, των 
ετήσιων εκπιπτόμενων ποσών και των πληρωμών 
συνταγολογημένων φαρμάκων σύμφωνα με το 
νέο πρόγραμμα συνταγολογημένων φαρμάκων της 
Medicare που άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2006.
Η υποβολή Application for Help with Medicare 

Prescription Drug Plan Costs—Αίτησης για Βοήθειας 
με το Κόστος Συνταγολογημένων Φαρμάκων της 
Medicare (Έντυπο SSA-1020), θα βοηθήσει την 
Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης να καθορίσει εάν 
το δικαιούστε. Μία από τις ερωτήσεις στην αίτηση 
αφορά το ποσό ασφάλισης και τις αξίες εξαγοράς των 
συμβολαίων ασφάλειας ζωής.

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο ποσό 
ασφάλισης και τις αξίες εξαγοράς;
Με την ερώτηση 5, η Υπηρεσία Κοινωνικής 

Ασφάλισης χρειάζεται να γνωρίζει εάν εσείς (και ο 
(η) σύζυγός σας, εάν ζείτε μαζί), έχετε οποιαδήποτε 
ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής με ποσό ασφάλισης 
πάνω από $1.500. Το ποσό ασφάλισης είναι το ίδιο με 
το ποσό παροχής σε περίπτωση θανάτου–δηλαδή το 
σύνολο των χρημάτων που πληρώνονται όταν πεθάνει 
ο (η) ασφαλισμένος (η). Εάν απαντήσετε «Ναι» στην 
Ερώτηση 5, πρέπει ν’ αναφέρετε την αξία εξαγοράς–
δηλαδή το ποσό που θα λαμβάνατε εάν εξαγοράζατε 
το συμβόλαιό σας τώρα–ακόμα κι αν το ποσό αυτό 
είναι μικρότερο από το ποσό ασφάλισης. Σημαντική 
Σημείωση: Εάν έχετε οφειλόμενα δάνεια από το 
συμβόλαιο, τότε η αξία εξαγοράς είναι μειωμένη.
Η Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης θα αποδεχτεί 

τη δήλωσή σας που αφορά την αξία εξαγοράς του 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής σας και δεν θα 
απαιτήσει περαιτέρω τεκμηρίωση.

Προσμετρούνται όλα τα 
ασφαλιστήρια συμβόλαια;
Όχι. Για τον καθορισμό του εάν το σύνολο των 

ποσών ασφάλισης (παροχές σε περίπτωση θανάτου) 
όλων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής σας 
υπερβαίνει τα $1.500, η Υπηρεσία Κοινωνικής 
Ασφάλισης δεν θα προσμετρήσει:
• Απλή ασφάλεια ζωής (Term insurance) που δεν έχει 
αξία εξαγοράς, ή

• Ασφάλεια εξόδων κηδείας, όταν το ποσό παροχής 
θανάτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για 
έξοδα κηδείας.

Θα είναι σε θέση να βοηθήσουν οι 
ασφαλιστικές εταιρίες;
Ναι. Οι ασφαλιστικές εταιρίες θα ενημερωθούν 

σχετικά με το νέο πρόγραμμα συνταγολογημένων 
φαρμάκων της Medicare και θα ενημερωθούν για το 
ότι μπορεί να ερωτηθούν σχετικά με αξίες εξαγοράς 
από κατόχους συμβολαίων ή άτομα που τους βοηθούν 
να υποβάλλουν αίτηση γι’ αυτή την επιπλέον βοήθεια.
Εάν δεν γνωρίζετε το ποσό αξίας εξαγοράς 

του συμβολαίου σας, μπορεί να χρειαστεί να 
επικοινωνήσετε γι’ αυτή την πληροφορία με τον 
ασφαλιστή σας ή με την εταιρία.

Πως μπορώ να πάρω 
περισσότερες πληροφορίες;
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με επιπλέον 

βοήθεια με το κόστος των συνταγολογημένων 
φαρμάκων, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία 
Κοινωνικής Ασφάλισης στον αριθμό 1-800-772-1213 
(TTY 1-800-325-0778) ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
www.socialsecurity.gov.
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το 

πρόγραμμα συνταγολογημένων φαρμάκων της 
Medicare, καλέστε τον αριθμό 1-800-MEDICARE 
(1-800-633-4227) ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
www.medicare.gov.
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