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WCB ਸਾਮੂਿਹਕ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕੀ ਹੈ? 

 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੋਰਡ ਮੈਨੀਟੋਬਾ (WCB) (Workers Compensation Board Manitoba) ਦਾ ਸਾਮੂਿਹਕ 

ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਇਕ ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ WCB ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।   

 

ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਲਈ ਕੋਣ ਯੋਗ ਹੈ? 

 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ WCB ਗਰੁਪ ਦੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ: 

• ਸੱਟ 1 ਜਨਵਰੀ, 1992 ਜ� ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ; ਅਤੇ 

• ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ 104 ਹਫਿਤਆਂ ਤ� ਵੱਧ ਲਈ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ 

   

ਤ� ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਹੋਏ? 

 

WCB ਿਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਿਨ�ਜੀ ਪ�ਦਾਿਤਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ ਅਿਤਿਰਕਤ ਪਾਲਸੀਆਂ ਨੰੂ 

ਖ�ੀਦਣ ਤ� ਨਹ� ਰੋਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਇਹ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ਿਕੰਨ�  ਦੇਰ ਤ� ਚੱਲ ਰਹੀ ਹ?ੈ 

 

ਜਦ� ਤੱਕ ਤੁਸ� ਕਮਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ� ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ 

ਗਏ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਦੇ ਆਖਰੀ ਚੈ�ਕ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 90 ਿਦਨ� ਤੱਕ ਬੀਮਾ 

ਕਵਰੇਜ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। 

 



 

ਇਹ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇਸ �ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਉਿਚਤ 

ਨਹ� ਹੈ। ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਰਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਿਨਯਮ (The Workers Compensation Act and 

Regulations) ਅਤ ੇWCB ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ  ਦੇਖੋ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ WCB ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ wcb.mb.ca ਿਵਖੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 
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WCB ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰ ਕੌਣ ਹੁੰ ਦਾ ਹ?ੈ 

 

WCB ਗਰੁਪ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਨੰੂ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਸ 

ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਿਬਨ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। 

 

ਿਕੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ? 

 

2021 ਲਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ �ਪਰ ਿਨਰਭਰ ਨਹ� ਹੈ ਤ� ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ੀ $13,570 ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 

�ਪਰ ਇੱਕ ਜ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕ ਿਨਰਭਰ ਹਨ ਤ� ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ $52,890 ਹੈ। ਇਨ� � ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਸਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 

ਬਦਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

 

ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਲਾਭ� ਦੇ ਲੈਵਲ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰਦੇ ਸਮ� ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਕੋਈ ਿਨਰਭਰ ਿਵਅਕਤੀ 

ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜ� ਨਹ� WCB ਵਰਕਰਜ਼ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ (Workers Compensation Act) ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲ�ਦੀ ਹੈ। 

 

ਲਾਭ� ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਿਕਸ ਤਰ�� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹ?ੈ 

 

ਤੁਹਾਡੇ �ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਪ�ਤੀਿਨ�ਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 

ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਰੱੁਪ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਾ ਫਾਰਮ 

ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ (204) 954-4321 ਜ� ਟੋਲ ਫ�ੀ 1-855-954-4321 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

 


