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WCB ਦਾ ਸਾਮੂਹਿਕ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ 
 
WCB ਸਾਮੂਹਿਕ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕੀ ਿੈ? 
 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜਾ ਬੋਰਡ ਮੈਨੀਟੋਬਾ (WCB) (Workers Compensation Board Manitoba) ਦਾ ਸਾਮੂਹਿਕ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ 
ਇਕ ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿੈ ਜੋ WCB ਦੁਆਰਾ ਹਵਿੱ ਤ ਕੀਤਾ ਹਿਆ ਿੈ।  
 
ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਲਈ ਕੋਣ ਯੋਗ ਿੈ? 
 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੀ WCB ਿਰੁਪ ਦੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਿੁੁੰ ਦੇ ਿਨ ਜੇਕਰ: 
• ਕੁੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਿੱ ਟ 1 ਜਨਵਰੀ, 1992 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿੱ ਿੀ ਿੋਵੇ; ਅਤੇ  
• ਸਿੱਟ ਲਿੱ ਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜਦੂਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ 104 ਿਫਹਤਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਲਈ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਿਏ ਿੋਣ 
 
ਤਾਂ ਕੀ ਿੋਏਗਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਿੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਿੋਏ? 
 
WCB ਹਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੁੰ  ਹਨਿੱਜੀ ਪਰਦਾਹਤਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ ਅਹਤਹਰਕਤ ਪਾਲਸੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਖ੍ਰੀਦਣ ਤੋਂ 
ਨਿੀਂ ਰੋਕਦਾ ਿੈ। ਿਾਲਾਂਹਕ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਖ੍ਮੀ ਿੋਏ ਿੋ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਜਿਾਰਦਾਤਾ-ਆਧਾਹਰਤ ਜੀਵਨ 
ਬੀਮਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ WCB ਸਮੂਿ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਲਈ ਯੋਿ ਨਿੀਂ ਿੋ।  
 
ਇਿ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ਹਕਿੰ ਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿੀ ਿੈ? 
 
ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੁੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੁੰ ਦੇ ਿੋ ਜਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਿਏ ਕਮਾਈ 
ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਿੋਣ ਤੇ ਹਮਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਦੇ ਆਖ੍ਰੀ ਚੈਿੱਕ ਨੂੁੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 90 ਹਦਨਾਂ ਤਿੱ ਕ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਜਾਰੀ ਰਿੇਿੀ। 
 
WCB ਦੇ ਸਮੂਿਕ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰ ਕੌਣ ਿ ਿੰ ਦਾ ਿੈ? 
 
WCB ਿਰੁਪ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਭੁਿਤਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜਾਿੀਰ ਨੂੁੰ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਭੁਿਤਾਨ ਇਸ ਸੁੰਦਰਭ ਦੇ 
ਹਬਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਹਕ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। 
 
  



 

ਇਿ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿੈ। ਇਿ ਕਨੂੁੰ ਨੀ ਸਲਾਿ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਿੀਂ ਿ,ੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਸ ਵਜੋਂ ਭਰੋਸਾ ਨਿੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ। 
ਵਧਰੇੇ ਖ੍ਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਆੁਵਜੇ ਬਾਰੇ ਕਨੂੁੰ ਨ ਅਤ ੇਹਵਹਨਯਮ ਅਤ ੇWCB ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਖ੍।ੋ ਇਿ ਦਸਤਾਵੇਜ WCB ਦੀ 
ਵੈਬਸਾਈਟ wcb.mb.ca 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਿਨ।  
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ਹਕਿੰ ਨਾ ਭ ਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ? 
 
2022 ਲਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਿਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਨਰਭਰ ਨਿੀਂ ਿੈ ਤਾਂ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਹਨਰਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ੀ $14,110 ਿੈ, ਜੇ ਤੁਿਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇਿੱਕ 
ਜਾਂ ਹਜਆਦਾ ਲੋਕ ਹਨਰਭਰ ਿਨ ਤਾਂ ਇਿ ਰਾਸ਼ੀ $55,020 ਿੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਸਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਦਹਲਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 
 
ਭੁਿਤਾਨਯੋਿ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਲਈ ਅਹਧਕਾਰ ਹਦੁੰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਿ ਹਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਕ ਕੋਈ ਹਨਰਭਰ ਹਵਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਿੈ ਜਾਂ 
ਨਿੀਂ WCB ਵਰਕਰਜ ਕੁੰ ਪਨਸੇਸ਼ਨਜ ਐਕਟ (Workers Compensation Act) ਦਾ ਸਿਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਿੈ। 
 
ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਹਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ? 
 
ਤੁਿਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਨਰਭਰ ਹਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਿ ਹਵਅਕਤੀ ਜੋ ਤੁਿਾਡੀ ਸੁੰ ਪਤੀ ਦੀ ਪਰਤੀਹਨਿੱਧਤਾ ਕਰਦਾ ਿੈ ਉਸਨੂੁੰ  ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁੰ ਪਰਕ 
ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਭੁਿਤਾਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਿਰੁਿੱ ਪ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਾ ਫਾਰਮ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ (204) 954-4321 ਜਾਂ ਟੋਲ ਫਰੀ 1-855-954-4321 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।  


