Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η Κοινωνική Ασφάλιση
όταν πεθάνει ένα μέλος της οικογένειας

Θ

α πρέπει να ειδοποιήσετε την υπηρεσία κοινωνικής
ασφάλισης όσο το δυνατόν πιο σύντομα, όταν
πεθάνει ένα άτομο. Στις περισσότερες περιπτώσεις,
ο υπεύθυνος της κηδείας θα αναφέρει το θάνατο
ενός ατόμου στην υπηρεσία κοινωνικής ασφάλισης.
Θα χρειαστεί να δώσετε στον υπεύθυνο της κηδείας
τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης του αποθανόντος
προσώπου, ώστε να κάνει την αναφορά.
Ορισμένα από τα μέλη της οικογενείας του θανόντος
ίσως να είναι σε θέση να δεχθούν τις παροχές του
συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων εάν το αποβιώσαν
άτομο έχει εργασθεί επί αρκετό χρονικό διάστημα
καλυπτόμενο από το σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων
ώστε να δικαιούται των παροχών. Θα πρέπει να
επικοινωνήσετε με την υπηρεσία κοινωνικής ασφάλισης
όσο το δυνατόν συντομότερα για να βεβαιωθείτε ότι
η οικογένεια θα λάβει όλες τις παροχές τις οποίες
δικαιούται. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τις
ακόλουθες πληροφορίες για να μάθετε ποιες παροχές είναι
διαθέσιμες σε σας.
Μπορεί να πληρωθεί εφ’ άπαξ ποσό $255 στον / στην
σύζυγο του / της αποθανόντος, εάν ζούσε με το αποθανόν
πρόσωπο, ή εάν ζούσαν χωριστά, ελάμβανε συγκεκριμένες
παροχές κοινωνικής ασφάλισης στο λογαριασμό του
αποθανόντος. Εάν δεν υπάρχει επιζών σύζυγος, η
πληρωμή θα καταβληθεί στο τέκνο που δικαιούται τις
παροχές στο λογαριασμό του αποθανόντος κατά το μήνα
του θανάτου.
• Συγκεκριμένα μέλη της οικογενείας μπορεί να
δικαιούνται μηνιαίες παροχές, συμπεριλαμβανομένων:
—Χήρος ή χήρα ηλικίας 60 ετών ή άνω (ή ηλικίας 50
ετών ή άνω, για αναπήρους).
—Η χήρα ή ο χήρος οποιασδήποτε ηλικίας που έχει
την φροντίδα και την ευθύνη ενός τέκνου του
αποθανόντος ατόμου το οποίο είναι ηλικίας κάτω
των 16 ετών ή ανάπηρο.
—Ανύπαντρο τέκνο του αποθανόντος, που είναι:
° Ή νεώτερο των 18 ετών (ή έως την ηλικία των
19, εάν αυτός ή αυτή είναι μαθητής ολικού
χρόνου σε ένα σχολείο πρωτοβάθμιας ή μέσης
εκπαιδεύσεως) ή
° Ηλικίας 18 ετών ή άνω, με αναπηρία που ξεκίνησε
πριν από την ηλικία των 22 ετών.
—Ένα θετό τέκνο, εγγόνι, θετό εγγόνι ή υιοθετημένο
τέκνο υπό ορισμένες περιστάσεις.
—Γονείς, ηλικίας 62 ετών ή άνω, που ήταν εξαρτώμενα
μέλη του αποθανόντος για ποσό τουλάχιστον το μισό
από την υποστήριξή τους και

—Επιζών διαζευγμένος (-η) σύζυγος, σε συγκεκριμένες
περιπτώσεις.
Εάν ο αποθανών ελάμβανε παροχές κοινωνικής
ασφάλισης, πρέπει να επιστρέψετε τις παροχές που έλαβε
για το μήνα του θανάτου ή για οποιουσδήποτε μετέπειτα
μήνες. Για παράδειγμα, εάν ένα άτομο πεθάνει τον Ιούλιο,
πρέπει να επιστρέψετε την παροχή που καταβλήθηκε
τον Αύγουστο. Εάν οι παροχές πληρώθηκαν μέσω απ’
ευθείας κατάθεσης, επικοινωνήστε με την τράπεζα ή
άλλο οικονομικό οργανισμό. Ζητήστε να επιστρέψουν
στην υπηρεσία κοινωνικής ασφάλισης οποιαδήποτε ποσά
καταβλήθηκαν για το μήνα του θανάτου ή μετέπειτα
μήνες. Εάν οι παροχές πληρώθηκαν μέσω επιταγής, μην
εξαργυρώσετε οποιεσδήποτε επιταγές καταβλήθηκαν
για το μήνα που πέθανε το άτομο αυτό, ή για μετέπειτα
μήνες. Επιστρέψτε τις επιταγές στην υπηρεσία κοινωνικών
ασφαλίσεων όσο το δυνατόν συντομότερα.
Πάντως, τα μέλη της οικογενείας που δικαιούνται
παροχές, μπορεί να είναι σε θέση να λάβουν παροχές
θανάτου για το μήνα στον οποίο πέθανε ο/η δικαιούχος.

Πώς να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες
της Κοινωνικής Ασφάλισης
Για περισσότερες πληροφορίες και για να βρείτε
αντίτυπα των εκδόσεών μας, επισκεφθείτε τον ιστότοπό
μας στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.socialsecurity.gov
ή καλέσετε τον χωρίς χρέωση αριθμό, 1-800-772-1213
(για τα άτομα με μειονέκτημα ακοής, καλέσετε τον αριθμό
τηλεκτύπωσής μας (TTY), 1-800-325-0778). Χειριζόμαστε
όλες τις κλήσεις με εχεμύθεια. Εάν ομιλείτε ισπανικά,
πιέστε το 2. Για όλες τις άλλες γλώσσες, πιέστε το 1,
κρατήστε τη γραμμή ανοικτή και παραμείνετε σιωπηλοί
κατά την διάρκεια των αυτομάτων φωνητικών οδηγιών
στα αγγλικά, έως ότου ένας εκπρόσωπος σας απαντήσει. Ο
εκπρόσωπος θα επικοινωνήσει με ένα διερμηνέα για να σας
βοηθήσει στην τηλεφωνική σας συνομιλία. Οι υπηρεσίες
διερμηνέα είναι διαθέσιμες χωρίς χρέωση. Μπορούμε να
απαντήσουμε σε ειδικές ερωτήσεις, από την Δευτέρα έως
και την Παρασκευή, από τις 7 το πρωί έως τις 7 το βράδυ.
Μπορούμε να παρέχουμε πληροφορίες στα αγγλικά μέσω
αυτόματης τηλεφωνικής υπηρεσίας 24 ώρες την ημέρα.
Θέλουμε επίσης να βεβαιωθούμε ότι θα εξυπηρετηθείτε
με ακρίβεια κι ευγένεια. Γι’ αυτό το λόγο διαθέτουμε
και δεύτερο εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Κοινωνικής
Ασφάλισης, για την παρακολούθηση κάποιων
τηλεφωνικών κλήσεων.
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