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MGA BENEPISYO SA KOLATERAL 
 

Ano ang mga benepisyo sa kolateral? 

 

Ang mga benepisyo sa kolateral ay anumang mga karagdagang benepisyo na 

karapat-dapat na iyong matanggap para sa pinsala sa lugar ng trabaho sa ilalim ng 

Canada Pension Plan, Quebec Pension Plan, ang Batas ukol sa Seguro sa Trabaho 

(Employment Insurance Act), isang plano ng seguro para sa kapansanan, at mga 

“top up” na benepisyo ng employer. 

 

Ano ang kinalaman ng mga benepisyo sa kolateral sa mga benepisyo sa kabayaran 

sa mga manggagawa? 

 

Ang mga benepisyo sa kolateral na iyong tinatanggap kasama ng iyong mga 

benepisyo para sa kabayaran sa mga manggagawa ay babawasin mula sa iyong 

mga benepisyo sa kawalan ng suweldo o ituturing na mga kinita makalipas ang 

pinsala, depende kung ang mga benepisyo ay nabubuwisan o hindi nabubuwisan. 

Ang dahilan na ang mga benepisyo sa kolateral ay ibinabawas mula sa iyong mga 

benepisyong kabayaran ay upang tiyakin na ang kabuuang halaga ng mga 

benepisyo na iyong tinatanggap mula sa iba't ibang mga pinagkukunan ay hindi 

umabot ng higit sa 100% ng iyong netong aktuwal na kawalan ng mga kinita. 

 

Subalit sinasabi sa aking sama-samang kasunduan na ako ay may karapatan para 

sa “top up” na mga benepisyo mula sa aking employer. 

 

Ang “top up” ay hindi ibabawas mula sa mga benepisyo sa kabayaran sa mga 

manggagawa sa kondisyon na ang top up ay hindi nagkakaloob sa iyo ng higit sa 

100% ng iyong netong aktuwal na kawalan ng kita. 

 

Ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga top-up na benepisyo kung ang mga 

ito ay ibinabawas lang mula sa aking mga benepisyo sa WCB? 

 

Mahalagang tandaan na ang mga benepisyo sa kolateral ay ibinabawas lamang 

mula sa iyong mga benepisyo sa kabayaran kapag ang mga benepisyo sa kolateral, 

kasama ang mga benepisyo sa kawalan ng suweldo na ang total ay umabot sa higit 

sa 100% ng iyong netong aktuwal na kawalan ng mga kinita.   

 

Mayroon bang mga hindi kasali na itinuturing na benepisyo sa kolateral? 

 

Oo, may ilang mga hindi kasali. Ikaw ay hindi inaatasan na i-ulat ang: 



 

Ang lathalang ito ay ipinapagkaloob bilang pangkalahatang impormasyon. Hindi ito nilalayon 

na maging legal na payo, at hindi dapat asahan na bilang tulad. Para sa mas tiyak na 

impormasyon, tingnan ang The Workers Compensation Act and Regulations and WCB Policies. 

Ang mga dokumentong ito ay makukuha sa website ng WCB sa wcb.mb.ca. 
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 mga benepisyo sa seguro na itinalaga para sa mga bayad sa mortgage 

o utang 

 mga benepisyo sa kapansanan ng bata ng CPP 

 mga kita sa capital gains, kita sa pinuhunan o kita sa pagpapaupa 

 RRSP o RRIF na mga kita 

 mga benepisyo dahil sa sakit na natanggap mula sa isang concurrent 

employer (magkasabay na employer) 

 anumang uri ng benepisyo sa naulila na iyong tinatanggap. 

 

Kung ikaw ay hindi nakatitiyak kung ang iyong kita na tinatanggap ay isang 

benepisyo sa kolateral o hindi, tawagan ang iyong tagapasya o tagapangasiwa ng 

kaso. 


