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[Αυτό είναι ένα δείγμα και δεν περιέχει το προσωπικό σας Social Security Statement.]

Έχετε κερδίσει αρκετές πιστωτικές μονάδες και
επομένως δικαιούστε επιδόματα συνταξιοδότησης.
Για να δικαιούστε επιδόματα συνταξιοδότησης,
πρέπει να κερδίζετε έως και τέσσερις «πιστωτικές
μονάδες» κάθε χρόνο από την εργασία σας. Η ηλικία
πλήρους συνταξιοδότησής σας είναι τα 67 έτη, με
βάση την ημερομηνία γέννησής σας: 5 Απριλίου
1962. Όπως φαίνεται στη γραφική παράσταση,
μπορείτε να ξεκινήσετε να λαμβάνετε τα επιδόματά
σας ανά πάσα στιγμή μεταξύ 62 και 70 ετών. Για
κάθε μήνα που περιμένετε πριν ξεκινήσετε τα
επιδόματά σας, το μηνιαίο σας επίδομα θα είναι
υψηλότερο — για την υπόλοιπη ζωή σας.
Αυτές οι εκτιμήσεις που αφορούν εσάς και μόνο
βασίζονται στα μέχρι σήμερα εισοδήματά σας και
υποθέτουν ότι συνεχίζετε να έχετε εισόδημα $54,489
κάθε χρόνο μέχρι να ξεκινήσετε να λαμβάνετε τα
επιδόματά σας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά
με τα επιδόματα συνταξιοδότησης, επισκεφθείτε την
ηλεκτρονική διεύθυνση ssa.gov/benefits/retirement/
learn.html (διατίθεται μόνο στα Αγγλικά).

Επιδόματα λόγω αναπηρίας

Έχετε κερδίσει αρκετές πιστωτικές μονάδες για να
δικαιούστε συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας. Εάν
μένατε ανάπηρος αυτή τη στιγμή, η σύνταξή σας θα
ήταν περίπου $2,083 το μήνα.

Επιδόματα επιζώντων

Έχετε κερδίσει αρκετές πιστωτικές μονάδες ώστε
τα μέλη της οικογένειάς σας να λάβουν επιδόματα
επιζώντων. Εάν πεθένατε φέτος, τα μέλη της
οικογένειάς σας που ενδέχεται να δικαιούνται
μηνιαία επιδόματα, συμπεριλαμβάνουν:

$1,562
Ανήλικο παιδί:
Σύζυγος, εάν φροντίζει παιδί με αναπηρία ή
παιδί μικρότερο των 16 ετών:
$1,562
Σύζυγος, εάν οι παροχές ξεκινούν από την
ηλικία πλήρους συνταξιοδότησης:
$2,083
Τα συνολικά οικογενειακά επιδόματα δεν
μπορούν να υπερβαίνουν τα:
$3,802
Η ή ο σύζυγός σας ή το ανήλικο παιδί σας ενδέχεται
να δικαιούνται επιπλέον εφάπαξ επίδομα θανάτου
ύψους $255.

Εξατομικευμένο μηνιαίο επίδομα
συνταξιοδότησης Εκτιμήσεις
(Ανάλογα με την ηλικία έναρξης)
Ηλικία έναρξης συνταξιοδότησης
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Μηνιαίο ποσό επιδόματος

Medicare

Έχετε αρκετές πιστωτικές μονάδες για να
δικαιούστε Medicare στην ηλικία των 65 ετών.
Το Medicare είναι το ομοσπονδιακό πρόγραμμα
ασφάλισης υγείας για άτομα:
• ηλικίας 65 ετών και άνω,
• ηλικίας κάτω των 65 ετών με ορισμένες
αναπηρίες, και
• οποιασδήποτε ηλικίας με νεφρική νόσο τελικού
σταδίου (ESRD) (μόνιμη νεφρική ανεπάρκεια που
απαιτεί αιμοκάθαρση ή μεταμόσχευση νεφρού).
Ακόμα κι αν δεν συνταξιοδοτηθείτε στην ηλικία των
65 ετών, πρέπει να εγγραφείτε για Medicare εντός 3
μηνών από τα 65α γενέθλιά σας για να αποφύγετε
την ισόβια ποινή καθυστερημένης εγγραφής.
Ενδέχεται να ισχύουν ειδικοί κανόνες εάν
καλύπτεστε από ορισμένα ομαδικά προγράμματα
υγείας μέσω της εργασίας σας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το
Medicare, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση
medicare.gov (διατίθεται μόνο στα Αγγλικά) ή τη
διεύθυνση ssa.gov/medicare (διατίθεται μόνο στα
Αγγλικά) ή τηλεφωνήστε στο 1-800-MEDICARE
(1-800-633-4227) (TTY 1-877-486-2048).

Οι εκτιμήσεις των επιδομάτων βασίζονται στην τρέχουσα νομοθεσία, την οποία το Κογκρέσο έχει αναθεωρήσει στο
παρελθόν και ενδέχεται να αναθεωρήσει ξανά για να αντιμετωπίσει τις αναγκαίες αλλαγές. Μάθετε περισσότερα για
το μέλλον του Social Security στην ηλ. διεύθυνση ssa.gov/ThereForMe (διατίθεται μόνο στα Αγγλικά).

Μητρώο εισοδημάτων

Ελέγξτε το ιστορικό των εισοδημάτων σας
παρακάτω για να βεβαιωθείτε ότι είναι ακριβές.
Αυτό είναι σημαντικό γιατί βασίζουμε τα μελλοντικά
σας επιδόματα στο μητρώο των εισοδημάτων
σας. Υπάρχει ένα όριο στο ποσό των εισοδημάτων
για τα οποία πληρώνετε εισφορές Social Security
κάθε χρόνο. Τα εισοδήματα πάνω από το όριο αυτό
δεν εμφανίζονται στο μητρώο των εισοδημάτων
σας. Συνδυάσαμε τα εισοδήματά σας κατά τα
προηγούμενα έτη, αλλά μπορείτε να τα δείτε online
με το my Social Security. Εάν βρείτε σφάλμα, ελέγξτε
το πλήρες μητρώο εισοδημάτων σας online και
τηλεφωνήστε στον αριθμό 1-800-772-1213.
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Δεν έχει καταγραφεί ακόμη

Εισφορές που πληρώσατε

Συνολικές εκτιμώμενες εισφορές Social Security
και Medicare που πληρώσατε κατά τη διάρκεια της
επαγγελματικής σας σταδιοδρομίας με βάση το
Μητρώο Εισοδημάτων σας:

Social Security
Εισφορές
Medicare Εισφορές
Πληρώσατε: $75,568
Πληρώσατε: $18,158
Εργοδότης(-ες): $77,498 Εργοδότης(-ες): $18,158

SSA.gov (διατίθεται μόνο στα Αγγλικά)
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Εισοδήματα που δεν καλύπτονται
από το Social Security

Ενδέχεται επίσης να έχετε εισοδήματα από
εργασία που δεν καλύπτεται από το Social
Security. Αυτή η εργασία μπορεί να ήταν για την
ομοσπονδιακή, πολιτειακή ή τοπική κυβέρνηση ή σε
ξένη χώρα.
Εάν συμμετέχετε σε πρόγραμμα συνταξιοδότησης
ή λαμβάνετε σύνταξη βάσει εργασίας για την
οποία δεν πληρώσατε εισφορές Social Security, θα
μπορούσατε να έχετε μειωμένα επιδόματα. Για να
μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική
διεύθυνση ssa.gov/gpo-wep (διατίθεται μόνο στα
Αγγλικά).

Σημαντικά πράγματα που πρέπει να
γνωρίζετε για τα επιδόματά σας από το
Social Security

• Τα επιδόματα από το Social Security δεν προορίζονται
να είναι η μοναδική πηγή εισοδήματος μετά τη
συνταξιοδότησή σας. Ενδέχεται να χρειαστείτε
και άλλες πηγές εσόδων, όπως αποταμιεύσεις,
επενδύσεις, συντάξεις, ή λογαριασμούς
συνταξιοδότησης για να βεβαιωθείτε ότι έχετε
αρκετά χρήματα όταν συνταξιοδοτηθείτε.
• Χρειάζεστε τουλάχιστον 10 χρόνια εργασίας
(40 πιστωτικές μονάδες) για να δικαιούστε
συνταξιοδοτικά επιδόματα. Το ποσό των επιδομάτων
σας βασίζεται στα υψηλότερα εισοδήματά σας των 35
ετών. Εάν έχετε λιγότερα από 35 έτη εισοδημάτων,
τα έτη χωρίς εργασία υπολογίζονται ως 0 και
ενδέχεται να μειώσουν το ποσό των επιδομάτων σας.
• Χρησιμοποιούμε προσαρμογές κόστους ζωής, έτσι
ώστε τα επιδόματά σας να συμβαδίζουν με τον
πληθωρισμό.
• Η ηλικία που αρχίζετε να λαμβάνετε επιδόματα θα
επηρεάσει το ποσό των επιδομάτων για την ή τον
επιζώντα σύζυγό σας.
• Εάν λαμβάνετε επιδόματα συνταξιοδότησης λόγω
γήρατος ή αναπηρίας, η ή ο σύζυγος και τα παιδιά
σας ενδέχεται επίσης να δικαιούνται επιδόματα.
• Εάν είστε διαζευγμένοι και ήσασταν παντρεμένοι
10 χρόνια, ενδέχεται να μπορείτε να διεκδικήσετε
επιδόματα από το μητρώο του πρώην συζύγου
σας. Εάν η ή ο διαζευγμένος σύζυγός σας λαμβάνει
επιδόματα με βάση το μητρώο εισοδημάτων σας,
αυτό δεν επηρεάζει τα ποσά των επιδομάτων σας ή
της ή του τρέχοντος συζύγου σας.
• Όταν υποβάλλετε αίτηση είτε για συνταξιοδοτικά
επιδόματα είτε για επιδόματα συζύγου, ενδέχεται να
σας ζητηθεί να υποβάλετε αίτηση και για το άλλο
επίδομα.
• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τα επιδόματα για εσάς και την οικογένειά
σας, επισκεφτείτε την ηλ. διεύθυνση
ssa.gov/benefits/retirement/planner/applying7.html
(διατίθεται μόνο στα Αγγλικά).
• Όταν είστε έτοιμοι να υποβάλετε αίτηση,
επισκεφθείτε μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση
ssa.gov/benefits/retirement/apply.html (διατίθεται
μόνο στα Αγγλικά).
• Το Statement ενημερώνεται κάθε χρόνο. Διατίθεται
κατόπιν αιτήματος, είτε ηλεκτρονικά είτε
ταχυδρομικά.
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