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בויגן A1095-A ווערט צוגעשטעלט דא נאר פאר אינפארמאציע צוועקן.

העלט אינשורענס מארקפלעצער נוצן בויגן A1095-A צו באריכטן אינפארמאציע אויף 
איינשרייבונגען אין א קוואליפיצירטע העלט פלאן אין די אינדיווידואלע מארק דורך די 
מארקפלאץ. אזויווי די בויגן דארף ווערן אויסגעפולט דורך די מארקפלעצער, קענען 
מענטשן נישט אויספולן און נוצן בויגן A1095-A אוועילעבל אויף IRS.gov. מענטשן 
וואס באקומען אן אויסגעפולטע בויגן A1095-A פון די העלט אינשורענס מארקפלאץ 
וועלן נוצן די אינפארמאציע באקןמען אויף די בויגן און די עצות און אנווייזונגען זיי צו 

העלפן אריינגעבן א פונקטליכע שטייער ריטורן.
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 A1095-A בויגן

אנווייזונגען פאר באקומער
איר האט באקומען די בויגן A1095-A ווייל איר אדער א פאמיליע מיטגלידער איז 

איינגעשריבן אין העלט אינשורענס דעקונג דורך די העלט אינשורענס מארקפלאץ. 
אייער בויגן A1095-A שטעלט אייך צו די אינפארמאציע וואס איר דארפט צו קענען 

אויספולן פארם 8962, פרימיום שטייער קרעדיט (PTC). איר מוזט אויספולן בויגן 
 ,SR-1040 8962 און אריינגעבן מיט אייער שטייער ריטורן (בויגן 1040, בויגן

אדער בויגן NR-1040) אויב סיי וועלכע סכום אנדערש ווי זערא ווערט געוויזן אין 
אפטיילונג 3, רייע ג, פון די בויגן A1095-A (דאס מיינט אז איר האט באקומען 

פרימיום הילף דורך פאראויס צאלונגען פון די פרימיום טעקס קרעדיט 
( אויך אנגערופן פאראויס קרעדיט צאלונגען)) אדער אויב איר ווילט נעמען די 

פרימיום טעקס קרעדיט. די אריינגעבן פארלאנג איז שייך אויב איר זענט אנדערש יא 
אדער נישט פארלאנגט צו אריינגעבן א שטייער רעטורן. אויב איר גיבט אריין בויגן 

8962, קענט איר נישט אריינגעבן בויגן NR-EZ-1040, בויגן SS-1040 אדער בויגן 
PR-1040. די מארקפלאץ האט אויך באריכטעט די אינפארמאציע אויף די בויגן צו די 
IRS. אויב איר אדער אייער פאמיליע מיטגליד איז אייגעשריבן ביי די מארקפלאץ אין 

 A-1095 מער ווי איין בארעכטיגטע העלט פלאן פאליסי, וועט איר באקומען א בויגן
פאר יעדע פאליסי. צייכנט די אינפארמאציע אויף דעם בויגן פארזיכטיגערהייט. ביטע 

פארבינדט אייך מיט אייער מארקפלאץ אויב האט איר פראגעס איבער איר ריכטיגקייט.
אויב איר אדער אייער פאמיליע מיטגלידער זענען געווען אייגעשריבן אין די מארקפלאץ 

קאטאסטראפישע העלט פלאן אדער באזונדערע דענטאל פאליסי, זענט איר נישט 
בארעכטיגט צו נעמען א פרימיום טעקס קרעדיט פאר די דעקונג ווען איר גיבט אריין 
אייער רעטורן, אפילו איר האט באקומען א בויגן A1095-A פאר די דעקונג. פאר מער 

אינפארמאציע פארבינדן צו בויגן A1095-A, גייט צו 
www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Health-

.Insurance-Marketplace-Statements
מער אינפארמאציע. פאר מער אינפארמאציע איבער די 

 ,(Affordable Care Act (ACA)) טעקס געזעצן פון די אפארדעבל קעיר אקט
אריינגערעכנט די פרימיום טעקס קרעדיט, זעט 

 www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families
אדער רופט די IRS העלטקעיר האטליין פאר ACA פראגעס (800-919-0452).

אנולירט קעסטל. אויב די "אנולירט" קעסטל איז געצייכנט אויבן פון די בויגן, האט איר 
פריער באקומען א בויגן A1095-A פאר די פאליסי ערקלערט אין טייל 1. יענע בויגן 
A1095-A איז געשיקט געווארן בטעות. איר וואלט נישט געדארפט באקומען בויגן 

A1095-A פאר די פאליסי. נוצט נישט די אינפארמאציע אויף די אדער די פריער 
באקומענע בויגן A1095-A צן אויסגעפונען אייער פרימיום שטייער קרעדיט אויף בויגן 

.8962
פארראכטן קעסטל אויב די "פאראכטן" קעסטל איז געצייכנט אויבן פון די בויגן, נוצט 
די אינפארמאציע אויף די בויגן A1095-A צן אויסגעפונען די פרימיום שטייער קרעדיט 

און גייט איבער סיי וועלכע פאראויס קרעדיט צאלונגען אויף בויגן 8962. נוצט נישט די 
אינפארמאציע אויף די אריגינעלע בויגן A1095-A וואס איר האט באקומען פאר די 

פאליסי. 
טייל 1. אינפארמאציע פון באקומער, שורות 1-15. טייל 1 באריכט אינפארמאציע 

איבער אייך, די אינשורענס פירמע וואס האט ארויסגעגעבן אייער פאליסי, און די 
מארקפלאץ וואו איר זענט דעווען איינגעשריבן אין די דעקונג.

שורה 1. די שורה אידענטיפיצירט די שטאט וואו איר זענט איינגעשריבן פאר דעקונג 
דורך די מארקפלאץ.

שורה 2. די שורה איז די פאליסי נומער באשטימט דורך די מארקפלאץ צו 
אידענטיפיצירן די פאליסי אין וועלכע איר זענט איינגעשריבן. אויב איר פולט אויס טייל 4

פון בויגן 8962, לייגט אריין די נומער אויף שורה 30, 31, 32, אדער 33, קעסטל א.
שורה 3. דאס איז די נאמען פון די אינשורענס פירמע וואס האט ארויסגעגעבן אייער 

פאליסי.
שורה 4. איר זענט די באקומער ווייל איר זענט די מענטש אינ די מארקפלאץ 

אידענטיפיצירט ביים איינשרייבונג וואס איז ערווארטעט צו אריינגעבן א שטייער 
רעטורן און וועלכע, אויב בארעכטיגט, וועט נעמען די פרימיום שטייער קרעדיט פאר 

די יאר פון דעקונג.
שורה 5. דאס איז אייער סאשעל סעקיוריטי נומער (SSN ). פאר אייער באשיצונג, קען 
די בויגן ווייזן נאר די לעצטע פיר נומערן. אבער די מארקפלאץ האט באריכטעט אייער 

.IRS צו די SSN גאנצע
 SSN שורה 6. די דאטום פון געבורט וועט ווערן אריינגעלייגט אויב עס איז נישטא קיין

אויף שורה 5.
שורות 7, 8, און 9: אינפארמאציע איבער אייער מאן/ווייב וועט ווערן אריינגעלייגט נאר 

אויב פאראויס קרעדיט צאלונג זענען געמאכט געווארן פאר אייער דעקונג. די דאטום 
פון געבורט וועט ווערן אריינגעלייגט אויף שורה נאר אויב אויב שורה 8 איז ליידיג.

שורות 10 און 11. דאס זענען די אנהויב און ענדע דאטוםס פון די פאליסי.
שורות 12 ביז 15. אייער אדרעס איז אריינגעלייגט אויף די שורות.

טייל 2. געדעקטע מענטשן, שורות 16-20. טייל 2 באריכט אינפארמאציע איבער 
יעדע מענטש וואס איז געדעקט אונטער אייער פאליסי. די אינפארמאציע רעכנט אריין 

די נאמען, SSN, דאטום פון געבורט, און די אנהויב און ענדע דאטומס פון דעקונג פאר 
יעדע געדעקטע מענטש. פאר יעדע שורה, איז א דאטום פון געבורט באריכטעט אין 

קאלום ג נאר אויב א SSN איז נישט אריינגעלייגט אין קאלום ב.

אויב פאראויס קרעדיט צאלונגען ווערן געמאכט, וועלן די איינציגסטע מענטשן 
אויסגערעכנט אויף בויגן A1095-A זיין די וועמען איר האט סערטיפייד צו די מארקפלאץ 

זיין אין אייער שטייער פאמיליע פאר די יאר פון דעקונג (זיך, מאן/ווייב, און 
דעפענדענטס). אויב איר האט סערטיפייד צו די מארקפלאץ ביים איינשרייבן אז איין 
אדער מער מענטשן וואס זענען איינגעשריבן אין די פלאן זענען נישט מענטשן וואס 
וואלטן געווען אין אייער שטייער פאמיליע פאר די יאר פון דעקונג, וועלן די מענטשן 

נישט זיין אויסגערעכנט אויף אייער בויגן A1095-A. צום ביישפיל, אויב איר האט 
אנגעוויזן צו די מארקפלאץ ביים איינשרייבן אז א מענטש וואס שרייבט זיך איין אין די 

פאליסי איז אייער ערוואקסענע קינד וואס וועט נישט זיין אייער דעפענדענט פאר די יאר
פון דעקונג, וועט יענע קינד באקומען א באזונדערע בויגן A1095-A און וועט נישט ווערן 

.A1095-A אויסגערעכנט אין טייל 2 אויף אייער בויגן

אויב פאראויס קרעדיט צאלונגען ווערן געמאכט און איר סערטיפיידט אז איין אדער 
מער איינגעשריבענע מענטשן זענען נישט מענטשן וואס וואלטן געווען אין אייער 
שטייער פאמיליע פאר די יאר פון דעקונג, וועט אייער בויגן A1095-A ענטהאלטן 

דעקונג אינפארמאציע אין טייל 3 וואס איז שייך נאר פאר די מענטשן אויף אייער בויגן 
A1095-A, און באזונדערע ארויסגעגעבענע בויגנס A1095-A וועלן ענטהאלטן דעקונג 

אינפארמאציע, אריינגערעכנט דאלער סומעס, שייך פאר די מענטשן וואס זענען נישט 
אין אייער שטייער פאמיליע.

אויב פאראויס קרעדיט צאלונגען ווערן נישט געמאכט און איר האט נישט 
אידענטיפיצירט ביים איינשרייבן די וואס וואלטן געווען אין אייער שטייער פאמיליע פאר 
די יאר פון דעקונג, וועט בויגן A1095-A אויסרעכענען אלע איינגעשריבענע מענטשן אין 

.A1095-A טייל 2 אויף אייער בויגן
אויב עס זענען דא מער ווי 5 מענטשן געדעקט דורך א פאליסי, וועט איר באקומען 

נאך איין אדער מער בויגנס A1095-A וואס טוען ווייטער גיין מיט טייל 2.
טייל 3. דעקונג אינפארמאציע, שורות 21-33. טייל 3 באריכט אינפארמאציע איבער 

אייער אינשורענס דעקונג וואס איר וועט דארפן צו אויספולן בויגן 8962 צו איבערגיין 
פאראויס קרעדיט צאלונגען אדער צו נעמען די פרימיום שטייער קרעדיט ווען איר גיבט 

אריין אייער ריטורן.
קאלום A. די קאלום איז די מאנאטליכע פרימיומס פאר די פלאן אין וועלכע איר אדער 

אייר פאמיליע מיטגלידער זענען געווען איינגעשריבן, אריינגערעכנט פרימיומס וואס איר
האט געצאלט און פרימיומס וואס זענען געצאלט געווארן דורך פאראויס צאלונגען פון די

פרימיום שטייער קרעדיט. אויב איר אדער א פאמיליע מיטגליד איינגעשריבן אין א 
באזונדערע דענטאל פלאן מיט פידיעטריק בענעפיטן, ענטהאלט די קאלום די חלק פון 

די דענטאל פלאן פרימיומס מיט די פידיעטריק בענעפיטן. אויב אייער פלאן דעקט 
בענעפיטן וואס זענען נישט עסענשעל העלט בענעפיטן, אזויווי ערוואקסענע דענטאל 

אדער זע-קראפט בענעפיטן, וועט די סכום די קאלום ווערן גענידערט דורך די 
פרימיומס פאר נישט עסענשעל בענעפיטן. אויב די פאליסי איז אפגעשטעלט געווארן 

דורך אייער אינשורענס פירמע צוליב נישט באצאלן פרימיומס פאר 1 אדער מער 
מאנאטן, דאן וועט א -0- ווייזן אין די קאלום פאר די מאנאטן אפגעזען אויב פאראויס 

קרעדיט צאלונגען זענען געמאכט געווארן פאר די מאנאטן.
קאלום ב. די קאלום איז די מאנאטליכע פרימיום פאר די צווייטע נידריגסטע קאסט 

זילבער פלאן (SLCSP) וואס די מארקפלאץ האט באשטימט איז שייך צו מיטגלידער 
פון אייער פאמיליע איינגעשריבן אין די דעקונג. די גילטיגע SLCSP פרימיום איז 

גענוצט צו אויסרעכענען אייער מאנאטליכע פאראויס קרעדיט צאלונגען און די פרימיום 
שטייער קרעדיט וואס איר נעמט אויף אייער ריטורן. זעט אנווייזונגען פאר בויגן 8962, 
טייל 2, אויף וויאזוי צו נוצן די אינפארמאציע אין די קאלום אדער וויאזוי אויסצופולן בויגן

8962 אויב עס איז נישט אריינגעלייגט קיין אינפארמאציע. אויב די פאליסי איז 
אפגעשטעלט געווארן דורך אייער אישורענס פירמע צוליב נישט באצאלן פרימיומס פאר

1 אדער מער מאנאטן, דאן וועט א -0- ווייזן אין די קאלום פאר די מאנאטן אפגעזען 
אויב פאראויס קרעדיט צאלונגען זענען געמאכט געווארן פאר די מאנאטן.

קאלום ג. די קאלום איז די מאנאטליכע סומע פון פאראויס קרעדיט צאלונגען וואס 
זענען געמאכט געווארן צו אייער אינשורענס פירמע אין אייער נאמען צו צאלן פאר אלע 
אדער טייל פון די פרימיומס פאר אייער דעקונג. אויב דאס איז די איינציגסטע קאלום אי
טייל 3 וואס איז אריינגעפילט מיט א סומע אנדערש פון זערא פאר א מאנאט, מיינט עס

אז די פאליסי איז אפגעשטעלט געווארן דורך אייער אינשורענס פירמע צוליב נישט 
צאלן פרימיומס, און איר זענט נישט בארעכטיגט צו נעמען די שטייער קרעדיט פאר 

יענע מאנאט ווען איר גיבט אריין אייער שטייער רעטורן. איר מוזט נאכאלץ איבערגיין 
די גאנצע פאראויס צאלונג וואס איז געצאלט געווארן אין אייער נאמען פאר יענע 

מאנאט נוצנ'דיג בויגן 8962. קיין אינפארמאציע וועט ווערן אריינגעלייגט אין די קאלום 
אויב קיין פאראויס קרעדיט צאלונגען זענען געמאכט געווארן. 

שורות 21-33 די מארקפלאץ וועט באריכן די סומעס אין קאלומס A ,B, און C אויף 
שורות 21-32 פאר יעדע מאנאט און לייגט אריין די סומעס אויף שורה 33. נוצט די 
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Cat. נומער 60703Q
בויגן A1095-A  
בויגן A1095-A 
אנווייזונגען פאר באקומער
איר האט באקומען די בויגן A1095-A ווייל איר אדער א פאמיליע מיטגלידער איז איינגעשריבן אין העלט אינשורענס דעקונג דורך די העלט אינשורענס מארקפלאץ. אייער בויגן A1095-A שטעלט אייך צו די אינפארמאציע וואס איר דארפט צו קענען אויספולן פארם 8962, פרימיום שטייער קרעדיט (PTC). איר מוזט אויספולן בויגן 8962 און אריינגעבן מיט אייער שטייער ריטורן (בויגן 1040, בויגן 1040-SR, אדער בויגן 1040-NR) אויב סיי וועלכע סכום אנדערש ווי זערא ווערט געוויזן אין אפטיילונג 3, רייע ג, פון די בויגן A1095-A (דאס מיינט אז איר האט באקומען פרימיום הילף דורך פאראויס צאלונגען פון די פרימיום טעקס קרעדיט( אויך אנגערופן פאראויס קרעדיט צאלונגען)) אדער אויב איר ווילט נעמען די פרימיום טעקס קרעדיט. די אריינגעבן פארלאנג איז שייך אויב איר זענט אנדערש יא אדער נישט פארלאנגט צו אריינגעבן א שטייער רעטורן. אויב איר גיבט אריין בויגן 8962, קענט איר נישט אריינגעבן בויגן 1040-NR-EZ, בויגן 1040-SS אדער בויגן1040-PR. די מארקפלאץ האט אויך באריכטעט די אינפארמאציע אויף די בויגן צו די IRS. אויב איר אדער אייער פאמיליע מיטגליד איז אייגעשריבן ביי די מארקפלאץ אין מער ווי איין בארעכטיגטע העלט פלאן פאליסי, וועט איר באקומען א בויגן 1095-A פאר יעדע פאליסי. צייכנט די אינפארמאציע אויף דעם בויגן פארזיכטיגערהייט. ביטע פארבינדט אייך מיט אייער מארקפלאץ אויב האט איר פראגעס איבער איר ריכטיגקייט. אויב איר אדער אייער פאמיליע מיטגלידער זענען געווען אייגעשריבן אין די מארקפלאץ קאטאסטראפישע העלט פלאן אדער באזונדערע דענטאל פאליסי, זענט איר נישט בארעכטיגט צו נעמען א פרימיום טעקס קרעדיט פאר די דעקונג ווען איר גיבט אריין אייער רעטורן, אפילו איר האט באקומען א בויגן A1095-A פאר די דעקונג. פאר מער אינפארמאציע פארבינדן צו בויגן A1095-A, גייט צוwww.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Health-Insurance-Marketplace-Statements.
מער אינפארמאציע. פאר מער אינפארמאציע איבער דיטעקס געזעצן פון די אפארדעבל קעיר אקט ((Affordable Care Act (ACA), אריינגערעכנט די פרימיום טעקס קרעדיט, זעטwww.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families אדער רופט די IRS העלטקעיר האטליין פאר ACA פראגעס (800-919-0452).
אנולירט קעסטל. אויב די "אנולירט" קעסטל איז געצייכנט אויבן פון די בויגן, האט איר פריער באקומען א בויגן A1095-A פאר די פאליסי ערקלערט אין טייל 1. יענע בויגן A1095-A איז געשיקט געווארן בטעות. איר וואלט נישט געדארפט באקומען בויגן A1095-A פאר די פאליסי. נוצט נישט די אינפארמאציע אויף די אדער די פריער באקומענע בויגן A1095-A צן אויסגעפונען אייער פרימיום שטייער קרעדיט אויף בויגן 8962.
פארראכטן קעסטל אויב די "פאראכטן" קעסטל איז געצייכנט אויבן פון די בויגן, נוצט די אינפארמאציע אויף די בויגן A1095-A צן אויסגעפונען די פרימיום שטייער קרעדיט און גייט איבער סיי וועלכע פאראויס קרעדיט צאלונגען אויף בויגן 8962. נוצט נישט די אינפארמאציע אויף די אריגינעלע בויגן A1095-A וואס איר האט באקומען פאר די פאליסי. 
טייל 1. אינפארמאציע פון באקומער, שורות 1-15. טייל 1 באריכט אינפארמאציע איבער אייך, די אינשורענס פירמע וואס האט ארויסגעגעבן אייער פאליסי, און די מארקפלאץ וואו איר זענט דעווען איינגעשריבן אין די דעקונג.
שורה 1. די שורה אידענטיפיצירט די שטאט וואו איר זענט איינגעשריבן פאר דעקונג דורך די מארקפלאץ.
שורה 2. די שורה איז די פאליסי נומער באשטימט דורך די מארקפלאץ צו אידענטיפיצירן די פאליסי אין וועלכע איר זענט איינגעשריבן. אויב איר פולט אויס טייל 4 פון בויגן 8962, לייגט אריין די נומער אויף שורה 30, 31, 32, אדער 33, קעסטל א.
שורה 3. דאס איז די נאמען פון די אינשורענס פירמע וואס האט ארויסגעגעבן אייער פאליסי.
שורה 4. איר זענט די באקומער ווייל איר זענט די מענטש אינ די מארקפלאץ אידענטיפיצירט ביים איינשרייבונג וואס איז ערווארטעט צו אריינגעבן א שטייער רעטורן און וועלכע, אויב בארעכטיגט, וועט נעמען די פרימיום שטייער קרעדיט פאר די יאר פון דעקונג.
שורה 5. דאס איז אייער סאשעל סעקיוריטי נומער (SSN). פאר אייער באשיצונג, קען די בויגן ווייזן נאר די לעצטע פיר נומערן. אבער די מארקפלאץ האט באריכטעט אייער גאנצע SSN צו די IRS.
שורה 6. די דאטום פון געבורט וועט ווערן אריינגעלייגט אויב עס איז נישטא קיין SSN אויף שורה 5.
שורות 7, 8, און 9: אינפארמאציע איבער אייער מאן/ווייב וועט ווערן אריינגעלייגט נאר אויב פאראויס קרעדיט צאלונג זענען געמאכט געווארן פאר אייער דעקונג. די דאטום פון געבורט וועט ווערן אריינגעלייגט אויף שורה נאר אויב אויב שורה 8 איז ליידיג.
שורות 10 און 11. דאס זענען די אנהויב און ענדע דאטוםס פון די פאליסי.
שורות 12 ביז 15. אייער אדרעס איז אריינגעלייגט אויף די שורות.
טייל 2. געדעקטע מענטשן, שורות 16-20. טייל 2 באריכט אינפארמאציע איבער יעדע מענטש וואס איז געדעקט אונטער אייער פאליסי. די אינפארמאציע רעכנט אריין די נאמען, SSN, דאטום פון געבורט, און די אנהויב און ענדע דאטומס פון דעקונג פאר יעדע געדעקטע מענטש. פאר יעדע שורה, איז א דאטום פון געבורט באריכטעט אין קאלום ג נאר אויב א SSN איז נישט אריינגעלייגט אין קאלום ב.
אויב פאראויס קרעדיט צאלונגען ווערן געמאכט, וועלן די איינציגסטע מענטשן אויסגערעכנט אויף בויגן A1095-A זיין די וועמען איר האט סערטיפייד צו די מארקפלאץ זיין אין אייער שטייער פאמיליע פאר די יאר פון דעקונג (זיך, מאן/ווייב, און דעפענדענטס). אויב איר האט סערטיפייד צו די מארקפלאץ ביים איינשרייבן אז איין אדער מער מענטשן וואס זענען איינגעשריבן אין די פלאן זענען נישט מענטשן וואס וואלטן געווען אין אייער שטייער פאמיליע פאר די יאר פון דעקונג, וועלן די מענטשן נישט זיין אויסגערעכנט אויף אייער בויגן A1095-A. צום ביישפיל, אויב איר האט אנגעוויזן צו די מארקפלאץ ביים איינשרייבן אז א מענטש וואס שרייבט זיך איין אין די פאליסי איז אייער ערוואקסענע קינד וואס וועט נישט זיין אייער דעפענדענט פאר די יאר פון דעקונג, וועט יענע קינד באקומען א באזונדערע בויגן A1095-A און וועט נישט ווערן אויסגערעכנט אין טייל 2 אויף אייער בויגן A1095-A.
אויב פאראויס קרעדיט צאלונגען ווערן געמאכט און איר סערטיפיידט אז איין אדער מער איינגעשריבענע מענטשן זענען נישט מענטשן וואס וואלטן געווען אין אייער שטייער פאמיליע פאר די יאר פון דעקונג, וועט אייער בויגן A1095-A ענטהאלטן דעקונג אינפארמאציע אין טייל 3 וואס איז שייך נאר פאר די מענטשן אויף אייער בויגן A1095-A, און באזונדערע ארויסגעגעבענע בויגנס A1095-A וועלן ענטהאלטן דעקונג אינפארמאציע, אריינגערעכנט דאלער סומעס, שייך פאר די מענטשן וואס זענען נישט אין אייער שטייער פאמיליע.
אויב פאראויס קרעדיט צאלונגען ווערן נישט געמאכט און איר האט נישט אידענטיפיצירט ביים איינשרייבן די וואס וואלטן געווען אין אייער שטייער פאמיליע פאר די יאר פון דעקונג, וועט בויגן A1095-A אויסרעכענען אלע איינגעשריבענע מענטשן אין טייל 2 אויף אייער בויגן A1095-A.
אויב עס זענען דא מער ווי 5 מענטשן געדעקט דורך א פאליסי, וועט איר באקומען נאך איין אדער מער בויגנס A1095-A וואס טוען ווייטער גיין מיט טייל 2.
טייל 3. דעקונג אינפארמאציע, שורות 21-33. טייל 3 באריכט אינפארמאציע איבער אייער אינשורענס דעקונג וואס איר וועט דארפן צו אויספולן בויגן 8962 צו איבערגיין פאראויס קרעדיט צאלונגען אדער צו נעמען די פרימיום שטייער קרעדיט ווען איר גיבט אריין אייער ריטורן.
קאלום A. די קאלום איז די מאנאטליכע פרימיומס פאר די פלאן אין וועלכע איר אדער אייר פאמיליע מיטגלידער זענען געווען איינגעשריבן, אריינגערעכנט פרימיומס וואס איר האט געצאלט און פרימיומס וואס זענען געצאלט געווארן דורך פאראויס צאלונגען פון די פרימיום שטייער קרעדיט. אויב איר אדער א פאמיליע מיטגליד איינגעשריבן אין א באזונדערע דענטאל פלאן מיט פידיעטריק בענעפיטן, ענטהאלט די קאלום די חלק פון די דענטאל פלאן פרימיומס מיט די פידיעטריק בענעפיטן. אויב אייער פלאן דעקט בענעפיטן וואס זענען נישט עסענשעל העלט בענעפיטן, אזויווי ערוואקסענע דענטאל אדער זע-קראפט בענעפיטן, וועט די סכום די קאלום ווערן גענידערט דורך דיפרימיומס פאר נישט עסענשעל בענעפיטן. אויב די פאליסי איז אפגעשטעלט געווארן דורך אייער אינשורענס פירמע צוליב נישט באצאלן פרימיומס פאר 1 אדער מער מאנאטן, דאן וועט א -0- ווייזן אין די קאלום פאר די מאנאטן אפגעזען אויב פאראויס קרעדיט צאלונגען זענען געמאכט געווארן פאר די מאנאטן.
קאלום ב. די קאלום איז די מאנאטליכע פרימיום פאר די צווייטע נידריגסטע קאסט זילבער פלאן (SLCSP) וואס די מארקפלאץ האט באשטימט איז שייך צו מיטגלידער פון אייער פאמיליע איינגעשריבן אין די דעקונג. די גילטיגע SLCSP פרימיום איז גענוצט צו אויסרעכענען אייער מאנאטליכע פאראויס קרעדיט צאלונגען און די פרימיום שטייער קרעדיט וואס איר נעמט אויף אייער ריטורן. זעט אנווייזונגען פאר בויגן 8962, טייל 2, אויף וויאזוי צו נוצן די אינפארמאציע אין די קאלום אדער וויאזוי אויסצופולן בויגן 8962 אויב עס איז נישט אריינגעלייגט קיין אינפארמאציע. אויב די פאליסי איז אפגעשטעלט געווארן דורך אייער אישורענס פירמע צוליב נישט באצאלן פרימיומס פאר 1 אדער מער מאנאטן, דאן וועט א -0- ווייזן אין די קאלום פאר די מאנאטן אפגעזען אויב פאראויס קרעדיט צאלונגען זענען געמאכט געווארן פאר די מאנאטן.
קאלום ג. די קאלום איז די מאנאטליכע סומע פון פאראויס קרעדיט צאלונגען וואס זענען געמאכט געווארן צו אייער אינשורענס פירמע אין אייער נאמען צו צאלן פאר אלע אדער טייל פון די פרימיומס פאר אייער דעקונג. אויב דאס איז די איינציגסטע קאלום אין טייל 3 וואס איז אריינגעפילט מיט א סומע אנדערש פון זערא פאר א מאנאט, מיינט עס אז די פאליסי איז אפגעשטעלט געווארן דורך אייער אינשורענס פירמע צוליב נישט צאלן פרימיומס, און איר זענט נישט בארעכטיגט צו נעמען די שטייער קרעדיט פאר יענע מאנאט ווען איר גיבט אריין אייער שטייער רעטורן. איר מוזט נאכאלץ איבערגיין די גאנצע פאראויס צאלונג וואס איז געצאלט געווארן אין אייער נאמען פאר יענע מאנאט נוצנ'דיג בויגן 8962. קיין אינפארמאציע וועט ווערן אריינגעלייגט אין די קאלום אויב קיין פאראויס קרעדיט צאלונגען זענען געמאכט געווארן. 
שורות 21-33 די מארקפלאץ וועט באריכן די סומעס אין קאלומס A ,B, און C אויף שורות 21-32 פאר יעדע מאנאט און לייגט אריין די סומעס אויף שורה 33. נוצט די אינפארמאציע צו אויספולן בויגן 8962, שורה 11 אדער שורות 12-23
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