Ձեր Գումարը։ Ձեր Ապագան։
employer.calsavers.com

Ի՞նչ է CalSavers-ը
CalSavers-ը Կալիֆոռնիայի կենսաթոշակային խնայողությունների
նոր ծրագիր է մասնավոր հատվածի աշխատողների համար, ովքեր
ներկայումս աշխատավայրում տնտեսելու միջոց չունեն: Դա պարզ է
և ամբողջովին կամավոր աշխատողների համար:

•

Ֆինանսավորվում է աշխատողների խնայողությունների հաշվին
(գործատուի վճարներ և վճարներ չկան)

•

Աշխատակիցների մասնակցությունը լիովին կամավոր է, և նրանք
ցանկացած ժամանակ կարող են հրաժարվել կամ մասնակցել

•

Կառավարվում է մասնավոր հատվածի ֆինանսական
ծառայությունների ֆիրմայի կողմից և վերահսկվում է
պետական խորհրդի կողմից, որը ղեկավարվում է Պետական
Գանձապետի կողմից

Գործատուի սահմանափակ դերը
•
•
•

Ներբեռնեք աշխատակիցների տեղեկությունները CalSavers
Ներկայացրե մասնակից աշխատողների ներդրումները
CalSavers-ին աշխատավարձի պարզ պահման միջոցով
Գործատուների համար ծրագիրը հեշտացնելու համար վճարներ
չկան, և գործատուները ծրագրի հավատարմատար չեն

CalSavers-ի գրանցման պահանջների իրականացում
CalSavers-ը կիրառվում է հինգ կամ ավելի աշխատող ունեցող գործատուների հետ, ովքեր չեն առաջարկում
կենսաթոշակային խնայողությունների ծրագիր: Եռամյա փուլային ընդգրկումը ներառում է գրանցման
փուլային ժամկետներ՝ հիմնված գործատուի չափի վրա: Բոլոր իրավասու գործատուները կարող են
միանալ ցանկացած ժամանակ, մինչև իրենց գրանցման վերջնաժամկետը:
100-ից ավելի

Վերջնաժամկետի
Երկարացում

50-ից ավելի

Սեպտեմբեր 30, 2020
ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏԸ ԱՆՑԵԼ Է։ ԳՐԱՆՑՎԵՔ ԱՅՍՕՐ։
Հունիս 30, 2021

5 կամ ավելի
աշխատակիցներ

Հունիս 30, 2022

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար

Հետևեք մեզ

employer.calsavers.com

(855) 650-6916

@CalSavers

clientservices@calsavers.com

Երկուշաբթի – Ուրբաթ 8:00 – 20:00

CalSavers

Կենսաթոշակային խնայողությունների ծրագիր, որին աշխատակիցները
կարող են վստահել
CalSavers-ը աշխատողների համար կենսաթոշակի համար խնայողություն կատարելու պարզ և էժան միջոց է։ Ահա
թե ինչպես.

•

Աշխատակիցները խնայում են աշխատավարձի
վճարների միջոցով

•

Աշխատակիցը պահում է իր հաշիվը, նույնիսկ եթե
փոխում է աշխատանքը

Աշխատողների ճկուն մասնակցություն և
ներդրումների ընտրություն

•
•
•

Ներդրումների ստանդարտ ընտրանքներ և 5%
խնայողությունների տոկոսադրույք
Խնայողությունների տոկոսադրույքն1 ու
ներդրումները ընտրելու ճկունություն
Ցանկացած ժամանակ հրաժարվելու և
վերադառնալու ընտրություն2

Արժեքը աշխատողի համար

•
•

$ 0.83 - $ 0.95 տարեկան աշխատողի
յուրաքանչյուր $100 համար՝ կախված աշխատողի
ներդրման ընտրությունից
Վճարում է հետևյալի համար.
- Ծրագրի կառավարում
- Հիմնադրամի ծախսեր
- Այս ակտիվների վրա հիմնված վճարը
ավտոմատ հանվում է հաշվի մնացորդից
կանոնավոր կերպով

•
•

Դյուրին, ավտոմատացված գրանցում
Ռոթ Անհատական Կենսաթոշակային Հաշիվ (ԱԿՀ)

Ներդրումային ընտրացանկ
CalSavers-ի մասնակիցները կարող են հավատարիմ
մնալ ներդրման ստանդարտ տարբերակներին
կամ ընտրել պահպանողական ներդրումային
տարբերակների մի պարզ ընտրացանկից, որոնք
ձգտում են պաշտպանել մայր գումարը ագրեսիվ
ներդրումների՝ ավելի բարձր եկամտաբերություն
ստանալու համար։ Երբ աշխատակիցները
ներդրումներ են կատարում CalSavers-ում, նրանք
մուտք են ստանում դեպի բարձրորակ փոխադարձ
ֆոնդեր և այլ ներդրումային տարբերակներ, որոնց
արժեքը կախված կլինի շուկայական պայմաններից:
Ընտրությունները ներառում են.
• Դրամական Շուկայի Ֆոնդ3
• Թիրախային Կենսաթոշակային Ամսաթվի Ֆոնդեր3
• Պարտատոմսերի Ֆոնդեր
• Գլոբալ Ակցիաների Ֆոնդ
• Բնապահպանական և Սոցիալական 		
Գիտակցված Ֆոնդ
Աշխատակիցները կարող են մուտք գործել
ներդրումների ընտրանքների ամբողջական ցուցակ
saver.calsavers.com կայքում:

1

Ներդրումները կարող են կատարվել մինչև Ռոթ ԱԿՀ-ի համար սահմանված դաշնային ներդրման սահմանները:

2

Հրաժարվելու դեպքում աշխատակիցը կարող է թողնել հաշվի մնացորդը կամ փոխանցել այն այլ Ռոթ ԱԿՀ-ին կամ պահանջել բաշխում:
Բաշխում պահանջելը կարող է հանգեցնել հարկերի և տույժերի:
Առաջնային ներդրումները կներդրվեն Դրամական Շուկայի Ֆոնդում 30 օրվա ընթացքում: Այս ժամանակահատվածից հետո Դրամական
Շուկայի Ֆոնդում վաստակը և ապագա ներդրումները կներդրվեն Թիրախային Կենսաթոշակային Ֆոնդում՝ հիմնվելով ձեր տարիքի վրա:
3

CalSavers Կենսաթոշակային Խնայողությունների Ծրագիրը («CalSavers» կամ «Ծրագիր») ԱԿՀ-ի աշխատավարձի ավտոմատ գրանցման
պահում է, որը վերահսկվում է CalSavers Կենսաթոշակային Խնայողական Խորհրդի («Խորհուրդ») կողմից: Ascensus College Savings
Recordkeeping Services, LLC («ACSR») ծրագրի ադմինիստրատորն է: ACSR- ն ու նրա դուստր ձեռնարկությունները պատասխանատու
են ամենօրյա ծրագրային գործողությունների համար: Մասնակիցները, ովքեր խնայողություն են կատարում CalSavers-ի միջոցով,
շահեկանորեն տիրապետում և վերահսկում են իրենց ԱԿՀ-ները, ինչպես նշված է Ծրագրի Բացահայտման Գրքույկում, որը հասանելիէ
saver.calsavers.com կայքում։ CalSavers-ը չի հովանավորվում գործատուի կողմից, և, հետևաբար, գործատուն պատասխանատվություն
չի կրում Ծրագրի համար կամ որպես ծրագրի հովանավոր: Գործատուներին չի թույլատրվում հավանություն տալ Ծրագրին, խրախուսել
կամ խորհուրդ տալ աշխատակիցներին ՝ մասնակցել-չմասնակցել, ինչքան (եթե առկա է որևէ) ներդրում կատարել կամ ներդրումային
օգնություն տրամադրել:
CalSavers-ն առաջարկում է Խորհրդի կողմից ընտրված ներդրումային տարբերակներ: CalSavers-ի ներդրումային տարբերակների մասին
լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք saver.calsavers.com կայք: CalSavers-ում հաշվի մնացորդները տարբեր կլինեն`կախված
շուկայական պայմաններից: Ներդրումները CalSavers-ում չեն երաշխավորվում կամ ապահովագրվում Խորհրդի, Կալիֆոռնիայի նահանգի,
Ավանդների Ապահովագրման Դաշնային Կորպորացիայի կամ որևէ այլ կազմակերպության կողմից:
CalSavers-ը լրիվ կամավոր կենսաթոշակային ծրագիր է: Խնայողները կարող են ցանկացած պահի հրաժարվել կամ կրճատել կամ
ավելացնել աշխատավարձի վճարների չափը: Եթե խնայողը հրաժարվի դրանից, նա հետագայում կարող է կրկին դիմել CalSavers-ին:
ԿՀԱ-ի միջոցով խնայելը կարող է ոչ բոլոր անձանց համար պիտանի լինել: CalSavers-ի գործատուի դյուրացումը չպետք է դիտվի որպես
մասնակից գործատուի, ԱԿՀ-ի կամ CalSavers-ի կողմից առաջարկվող ներդրման տարբերակների հավանություն կամ առաջարկություն:
ԱԿՀ-ները բացառիկ չեն CalSavers-ի համար, և դրանք կարելի է ձեռք բերել Ծրագրից դուրս և ներդրվեն աշխատավարձերի
պահումներից դուրս: Աշխատավարձի նվազեցման միջոցով CalSavers ԱԿՀ-ին ներդրումը կարող է առաջարկել որոշ հարկային
արտոնություններ և հետևանքներ: Այնուամենայնիվ, ոչ բոլորն իրավունք ունեն մասնակցելու Ռոթ ԱԿՀ-ին, և խնայողները պետք է
հարկային կամ ֆինանսական խորհրդատուի հետ խորհրդակցեն, եթե հարկերի կամ ներդրումների հետ կապված հարցեր ունեն:
Գործատուները ֆինանսական խորհրդատվություն չեն տրամադրում, և աշխատողները չպետք է կապվեն գործատուի հետ ֆինանսական
խորհրդատվություն ստանալու համար: Գործատուները պետք է Ծրագրի վերաբերյալ բոլոր հարցերը ուղղեն CalSavers-ին: Գործատուները
պատասխանատվություն չեն կրում Կալիֆորնիայի Կառավարության Օրենսգրքի 100034 Բաժնի համաձայն աշխատողների կայացրած
որոշումների համար:

402583-SFRP-446264-CA-AR (03/21)

