Πώς Μπορεί να Σας Βοηθήσει η Κοινωνική
Ασφάλιση Όταν Πεθαίνει ένα Οικογενειακό Μέλος
Τι υπαρχει μεσα
Πώς επικοινωνείτε με την Κοινωνική Ασφάλιση
Θα πρέπει να ειδοποιήσετε την Κοινωνική
Ασφάλιση όσο το δυνατόν συντομότερα όταν
πεθάνει ένα άτομο στην οικογένειά σας.
Συνήθως, το γραφείο κηδειών θα δηλώσει
το θάνατο ενός ατόμου στην Κοινωνική
Ασφάλιση. Θα χρειαστεί να δώσετε τον αριθμό
Κοινωνικής Ασφάλισης του αποθανόντος στο
γραφείο κηδειών ώστε να κάνουν τη δήλωση.
Ορισμένα από τα οικογενειακά μέλη του
αποθανόντος μπορεί να λάβουν παροχές
Κοινωνικής Ασφάλισης εάν το αποθανών
άτομο εργάστηκε αρκετά υπό την
Κοινωνική Ασφάλιση για να λάβει παροχές.
Επικοινωνήστε με την Κοινωνική
Ασφάλιση όσο το δυνατόν γρηγορότερα
μπορείτε για να σιγουρευτείτε ότι η
οικογένεια λαμβάνει όλες τις παροχές
που δικαιούνται. Διαβάστε τις παρακάτω
πληροφορίες για τις παροχές που είναι
διαθέσιμες.
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— Χήρα ή χήρος ηλικίας 60 ή μεγαλύτεροι
(ηλικίας 50 ή μεγαλύτεροι εάν είναι
ανάπηροι)

— Χήρα ή χήρος οποιασδήποτε ηλικίας που
φροντίζει το παιδί του αποθανόντα και το
οποίο είναι κάτω των 16 ετών ή ανάπηρο
— Ένα ελεύθερο παιδί του αποθανόντα που
είναι:
° Νεότερο από 18 ετών (ή έως 19 εάν
αυτός ή αυτή είναι μαθητής πλήρους
φοίτησης σε δημοτικό ή δευτερεύον
σχολείο), ή

° Ηλικίας 18 ετών ή μεγαλύτερο με
αναπηρία που ξεκίνησε πριν από τα 22

— Ένα θετό παιδί, εγγόνι, θετό εγγόνι
ή υιοθετημένο παιδί υπό ορισμένες
συνθήκες

• Μπορούμε να πληρώσουμε μια πληρωμή
εφάπαξ από $255 στο/στη σύζυγο που
επιβίωσε εάν αυτός ή αυτή ζούσε με τον
αποθανόντα. Εάν ζουν ξεχωριστά και
λαμβάνουν ορισμένες παροχές Κοινωνικής
Ασφάλισης στα αρχεία του αποθανόντος,
ο/η σύζυγος που επιβίωσε μπορεί ίσως
ακόμη να λάβει μια εφάπαξ πληρωμή. Εάν
δεν υπάρχει σύζυγος που επιβίωσε, ένα παιδί
που είναι κατάλληλο για παροχές από τον
αποθανόντα το μήνα του θανάτου, μπορεί
να λάβει αυτήν την πληρωμή.
• Ορισμένα οικογενειακά μέλη μπορεί να
είναι κατάλληλα να λάβουν μηνιαίες
παροχές, συμπεριλαμβανομένων:
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— Γονείς, ηλικίας 62 ή μεγαλύτεροι, που
εξαρτώνται από τον αποθανόντα για
τουλάχιστον το ήμισυ της υποστήριξής
τους, και
— Ένας επιβιώσαν διαζευγμένος σύζυγος,
υπό ορισμένες συνθήκες.

Εάν ο αποθανών λάμβανε παροχές
Κοινωνικής Ασφάλισης, πρέπει να
επιστρέψετε τις παροχές που έλαβε το μήνα
του θανάτου ή οποιουσδήποτε μετέπειτα
μήνες. Για παράδειγμα, εάν το άτομο πέθανε
τον Ιούλιο, πρέπει να επιστρέψετε τις
παροχές που πληρώθηκαν τον Αύγουστο. Εάν
λαμβάνονται με απευθείας κατάθεση στην
τράπεζα, επικοινωνήστε με την τράπεζα ή
άλλο χρηματοοικονομικό ίδρυμα και ζητήστε
(Συνέχεια στην πίσω σελίδα)
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τους να επιστρέψουν τα χρήματα για το μήνα
του θανάτου ή αργότερα. Εάν πληρώθηκαν
με επιταγή, μην εξαργυρώνετε την επιταγή
που λάβατε το μήνα που πέθανε το άτομο
ή αργότερα. Επιστρέψτε τις επιταγές
στην Κοινωνική Ασφάλιση όσο το δυνατόν
συντομότερα.

• Να υποβάλετε αίτηση για Extra Help
(μεγαλύτερη βοήθεια) με τα προγράμματα
κόστους για τα συνταγογραφούμενα
φάρμακα της Medicare.

• Να υποβάλετε αίτηση για συνταξιοδότηση,
αναπηρία και επιδόματα της Medicare

• Να βρείτε αντίγραφα των εκδόσεών μας.

Ωστόσο, τα κατάλληλα οικογενειακά μέλη
μπορεί να λάβουν παροχές θανάτου για το
μήνα κατά τον οποίο απεβίωσε ο δικαιούχος.

• Να πάρετε απαντήσεις σε συχνά τιθέμενες
ερωτήσεις, και
• Τόσα άλλα πολλά!

Πώς επικοινωνείτε με την Κοινωνική
Ασφάλιση

Ορισμένες από αυτές τις υπηρεσίες είναι
διαθέσιμες μόνο στα Αγγλικά. Επισκεφθείτε
την Πύλη Πολλαπλών Γλωσσών που έχουμε
για πληροφορίες στα Ελληνικά. Παρέχουμε
δωρεάν υπηρεσίες διερμηνείας για να σας
βοηθήσουμε να διεξάγετε τις συναλλαγές
σας με την Κοινωνική Ασφάλιση. Αυτές οι
υπηρεσίες διερμηνείας είναι διαθέσιμες είτε
επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου
ή εάν επισκεφθείτε ένα γραφείο Κοινωνικής
Ασφάλισης.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους
μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Κοινωνική
Ασφάλιση, συμπεριλαμβανομένων και της
σύνδεσης μέσω ονλάιν, μέσω τηλεφώνου,
καθώς και προσωπικά. Είμαστε εδώ για να
απαντήσουμε τις ερωτήσεις σας και για
να σας εξυπηρετήσουμε. Για πάνω από 80
έτη, η Κοινωνική Ασφάλιση έχει βοηθήσει
την εξασφάλιση του σήμερα και του αύριο
παρέχοντας οφέλη και οικονομική προστασία
σε εκατομμύρια ανθρώπους κατά τη διάρκεια
της ζωής τους.

Τηλεφωνήστε μας
Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο,
προσφέρουμε πολλές αυτοματοποιημένες
υπηρεσίες μέσω τηλεφώνου, 24 ώρες το 24ωρο,
7 ημέρες την εβδομάδα. Τηλεφωνήστε μας
χωρίς χρέωση στον αριθμό 1-800-772-1213
ή στον αριθμό τηλεκτύπωσής μας TTY,
1-800-325-0778, εάν είστε κουφοί ή πάσχετε
από βαρηκοΐα.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας
Ο πιο άνετος τρόπος για τη διεξαγωγή
εργασιών που σχετίζονται με την Κοινωνική
Ασφάλιση από οπουδήποτε ανά πάσα στιγμή,
είναι να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.socialsecurity.gov. Εκεί, μπορείτε:

Εάν χρειάζεστε να μιλήσετε με κάποιο άτομο,
μπορούμε να απαντήσουμε στις κλήσεις
σας από τις 7πμ έως τις 7μμ, Δευτέρα
έως Παρασκευή. Παρακαλούμε να είστε
υπομονετικοί κατά τη διάρκεια πολυάσχολων
χρονικών περιόδων επειδή ενδέχεται να
περιμένετε περισσότερο για να μας μιλήσετε.
Ανυπομονούμε για να σας εξυπηρετήσουμε.

• Να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό
my Social Security για να δείτε τη σας
Social Security Statement (Δήλωσή προς
την Κοινωνική Ασφάλιση), να επαληθεύσετε
τις αποδοχές σας, να εκτυπώσετε μια
επιστολή επαλήθευσης οφελών, να αλλάξετε
τις πληροφορίες άμεσης κατάθεσής
σας, να πάρετε μια αντικατάσταση του
SSA-1099/1042S, και άλλα.
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