
Ang Low Cost Auto (CLCA) Insurance Program ng California ay tumutulong sa mga driver sa California na 
mababa ang kita na makayanan ang pangunahing seguro na kailangan para magmaneho ng legal at responsable
Ang CLCA ay natatangi dahil ito ay itinataguyod ng estado ng California at awtorisado ng California Department of Insurance
Ang California Low Cost Auto (CLCA) Insurance Program ay ginagawang abot-kaya ang seguro anuman ang katayuan sa imigrasyon

ANO ANG LOW COST AUTO 
INSURANCE PROGRAM NG 
CALIFORNIA?

1.

ANO ANG MGA 
KINAKAILANGAN UPANG 
MAGING KARAPAT-DAPAT?

2.

3. KAILANGAN KO BANG 
PATUNAYAN ANG AKING 
KITA UPANG MAG APPLY?

ANONG COVERAGE 
[PAGSASAKLAW] ANG 
PINAGKAKALOOB NG POLISA 
NG CALIFORNIA LOW COST 
AUTOMOBILE INSURANCE?

4.

Oo. Tatanggapin ng programa ang anumang isa sa mga sumusunod na dokumento bilang katunayan ng kita 
ng sambahayan:
O, maaaring mong kumpletuhin ang Certi�cation of Income Eligibility Form sa pamamagitan ng pagbisita sa 
https://bit.ly/LCACertificationForm

CalFresh (mga food stamp)      EBT card

CalWorks       Liham ng abiso

California LifeLine      Singil na nagpapakita ng diskweto mula sa kompanya ng telepono

LIHEAP Low Income Home Energy Assistance [pantulong sa kuryente o gas pambahay ng mababang kita] Singil na nagpapakita ng diskwento mula sa kompanya ng utility [palingkurang bayan]

Medi-Cal / Medicaid      Program card

California Employment Development Department [Kagawaran ng Pag-unlad ng Trabaho] (EDD)  Debit card o liham ng benepisyo

SSI / Social Security Income (may edad, bulag, baldado)    Kamakailang bank statement [ulat ng salapi mula sa bangko] bilang katunayan ng deposito

Social Security o Pension      Sulat mula sa tagapangasiwa

Antas ng Kita*       Kopya ng income tax return [ulat ng kita pambuwis] 

       W-2 o 1099 form

       Payroll stub [piraso ng tseke ng sweldo] o sulat na nagpapatunay mula sa nagpapatrabaho
*TINATANGGAP ANG SOCIAL SECURITY NUMBER O
TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBER (TIN)

Nagkakaloob ang programa ng abot-kayang auto insurance na liability lamang [para sa pananagutan lamang] 
na nakasasapat sa mga batas ng estado ayon sa pananagutang pananalapi.

Ang mga hangganan ng Basic Liability Policy [batayang polisang pampananagutan] ay: 
$10,000 na pinsala sa katawan o kamatayan bawat tao
$20,000 na pinsala sa katawan o kamatayan bawat aksidente
$3,000 na pananagutan sa pinsala sa ari-arian bawat aksidente

Sa pamamagitan ng karagdagang singil na $19-$68 bawat taon, maaaring magdagdag ang namimili ng:
$1,000 bayad sa paggamot bawat tao
$10,000 pinsala sa katawan mula sa uninsured motorist [nagmamanehong walang seguro] bawat tao
$20,000 pinsala sa katawan mula sa uninsured motorist bawat accident

Hindi nag-aalok ang programa ng coverage na comprehensive o collision (pagsasaklaw na magpapaayos ng may-ari ng sasakyan ng nagmamaneho pagkatapos ng aksidente) 
ngunit maaaring bilhin ito mula sa isang insurance agent.

Upang maging karapat-dapat para sa Low Cost Auto Insurance Program ng California, o CLCA, 
ang namimili ay dapat:

May balidong lisenya ng pagmamaneho ng California o AB60 na lisensya
May-ari ng sasakyang may halagang $25,000 o mas mababa
Matugunan ang mga alintuntunin sa pagiging karapat-dapat sa kita.  
Bumisita sa https://www.mylowcostauto.com/get-started/quali�cations para sa maximum na kita ayon sa laki ng sambahayan
May magandang rekord sa pagmamaneho

PROGRAMA MGA KINAKAILANGAN NA DOKUMENTO

MGA TANONG MGA SAGOT

MGA MADALAS NA TINATANONG



Ang bawat karapat-dapat na namimili ay pinapahintulutan ng hanggang sa dalawang Low Cost na mga polisa sa ilalim ng mga 
alintuntunin ng programa. Sa katunayan, lahat ng mga sasakyan* na nakarehistro sa iyo bilang aplikante, na hanggang sa 2, 
ay dapat na nakatala sa CLCA.

*Hindi kasama ang mga motorsiklo at pangkomersyal na mga sasakyan.

Hinihingi ng programa na lahat ng mga sasakyang nakarehistro sa aplikante ay dapat naka-insure sa programa. Kaya, upang 
maging karapat-dapat para sa isang sasakyan sa programa, ang mga namimili ay hindi maaaring magkaroon ng liability 
coverage sa pamamagitan ng ibang polisa para sa ibang mga sasakyan.

ANO ANG MGA GASTOS PARA 
SA ISANG CLCA NA POLISA?5.

PAANO MAG-APPLY PARA 
SA PROGRAMA?6.

ILAN SASAKYAN ANG 
MAAARING ILAGAY SA 
POLISA NG CLCA?

8.

KAILANGAN BANG 
IDAGDAG ANG LAHAT NG 
SASAKYAN SA CLCA?

9.

Oo, pero dapat tiyakin ninyo sa inyong nagpapautang para alamin kung masasapat ang mga kailanganin ng inyong utang ang 
mga hangganan ng coverage na pinagkakaloob ng program.

MAAARI BA AKONG 
MAKAKUHA NG CLCA NA 
POLISA KUNG MAYROON 
AKONG UTANG SA SASAKYAN?

10.

Ang mga TAUNANG premium sa California ay nag-iiba ayon sa county, mula $244 hanggang $966. 
May mga diskwento kung ang mamimili ay naging lisensiyadong driver sa loob ng 3 taon na may mahusay na rekord sa 
pagmamaneho.

Ang isang mahusay na rekord sa pagmamaneho ay tinukoy na:
Hindi lalampas sa isang may-kasalanan sa aksidente sa pinsala sa ari-arian lamang o hindi lalampas sa isang point para sa moving 
violation [paglabag habang tumatakbo] sa loob ng nakaraang tatlong taon;
Walang may-kasalanan sa aksidente na may pinsala sa katawan o kamatayan sa kasaysayan ng pagmamaneho sa loob ng 
nakaraang tatlong taon
Walang mga hatol na felony o misdemeanor [krimen o maliit na kasalanan ng Vehicle Code [batas ukol sa sasakyan] sa kasaysayan 
ng pagmamaneho ng sasakyang may motor.

Upang tiyakin ang mga singil sa inyong county o tantyahin ang schedule ng pagbayad*, mangyaring bumisita sa mylowcostauto.com

*Ang CLCA ay nag-aalok ng dalawang opsyon sa pagbabayad:
Bayaran nang buo O
20% kaagad na bayad na may 7 installment (hulugan) na bayad (para sa bawat hulugan ay may $4.00 na transaction fee.)

Upang mag-apply para sa Low Cost Auto Insurance Program ng California, sundin ang 2 hakbang na ito:
1. Kumpletuhin ang questionnaire (talatanungan) para sa pagiging karapat-dapat,
2. Pagkatapos ay kumpletuhin ang proseso ng aplikasyon
          Ngayon ay 100% na online O Makipagkita sa isang lokal na ahente, nang libre

Para mag-apply online, bumisita sa mylowcostauto.com at pindutin ang ‘Get Started’ (Magsimula) para sumagot ng maikling 
questionnaire (talatanungan) sa pagiging karapat-dapat. Kung matukoy na karapat-dapat, ilagay ang iyong ZIP code, at pagkatapos 
ay pindutin ang ‘Apply Online’ (Mag-apply Online). Kung wala kang access sa internet o kailangan mo ng karagdagang tulong, 
mangyaring tumawag sa 1-866-602-8861.

Kung masita ka na walang auto insurance (seguro sa sasakyan) sa oras ng paglabag sa trapiko o aksidente, may mga parusa na 
kabilang ang mga multa at maaring ma-suspendi [mawalang bisa] ang pagpaparehistro ng sasakyan.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga multa sa walang auto insurance, mangyaring bumisita sa website ng 
California DMV sa http://chilp.it/9a5b9c2 (dadalhin kayo nang direkta ng url na ito upang makita ang VC Section 16029).

ANO ANG MGA PARUSA SA 
WALANG AUTO INSURANCE?7.

MGA TANONG MGA SAGOT

MGA MADALAS NA TINATANONG


