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ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਧਾਰਕ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਨਿਸ਼ਨਿਤ ਕਰਿਾ  

ਪਰਸਿਲ ਕਵਰੇਜ (ਨ ਿੱਜ ੀ ਬ ੀਮਾ) ਕ ੀ ਹੈ
ਪਰਸਨਲ ਕਵਰੇਜ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਿੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮਵਕਲਮਪਕ ਬੀਿਾ ਹੈ (ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਹੋਵੇ) | ਇਹ 
ਉਨ੍ਾਂ ਮਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੋ ਕਾਮਿਆਂ ਨੰੂ ਕੰਿ ਮਦੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੰਿਦਾਤਾ ਹਨ, ਹਹੱਸੇਦਾਰੀ ਵਣਜ 
ਮਵੱਚ ਹਹੱਸੇਦਾਰ ਹਨ, ਮਕਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨਰਦੇਸ਼ਕ ਜਾਂ ਮਿਰ ਮਕਸੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਬੋਰਡ, ਅਥੌਰਟੀ, 
ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਿਾਊਡਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਿਂੈਬਰ ਹਨ |

ਪਰਸਨਲ ਕਵਰੇਜ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਘੱਟ ਤਂੋ ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤਂੋ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗ ਗੰ੍ਟੀਡ ਕਵਰੇਜ 
ਰਾਸ਼ੀ (ਗੰ੍ਟੀਡ ਕਵਰੇਜ ਅਿਾਊਟਂ) ਜਾਂ ਜੀ ਸੀ ਏ ਿੁਹਈਆ ਕਰਾਉਦੇਂ ਹਨ |

ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ਼ ਪਰਸਿਲ ਕਵਰੇਜ ਹੈ ਤਾਂ ਡਬਲਯੂ ਸ ੀ ਬ ੀ ਮੇਰਾ 
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨ ਕਵਂੇ ਨ ਿਸ਼ਨ ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ?
ਿੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੇ ਮਨਰਭਰ ਹੈ ਮਕ ਿੱਟੜ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਮਿਤੀ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਪਰਸਨਲ ਕਵਰੇਜ ਦੀ 
ਮਕੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੀ | 

ਨਿਮਿਤਮ ਪਰਸਿਲ ਕਵਰੇਜ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਕਵਰੇਜ ਖਰੀਮਦਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਉਸੇ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਅਧਾਮਰਤ ਹੋਵੇਗੀ 
| ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੱਜੀ ਕੰਿ ਸਬੰਮਧਤ ਆਿਦਨੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਨੰੂ ਕਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿ੍ਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ |

ਪਰਸਿਲ ਕਵਰੇਜ, ਗ੍ਰੰ ਟੀਡ ਕਵਰੇਜ ਅਮਾਊਟਂ (ਜੀ ਸੀ ਏ) ਤੱਕ ਹੁਰੰ ਦਾ ਹੈ (ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੱਕ)

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸੀ ਏ ਤੱਕ (ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਕਵਰੇਜ ਅਿਾਊਟਂ ਖਰੀਮਦਆ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਿੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਕਵਰੇਜ ਅਿਾਊਟਂ ਤੇ ਅਧਾਮਰਤ ਹੋਵੇਗੀ | ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੱਜੀ ਕੰਿ ਸਬੰਮਧਤ 
ਆਿਦਨੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਨੰੂ ਕਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ |

ਪਰਸਿਲ ਕਵਰੇਜ ਨਿਮਿਤਮ ਤਂੋ ਨਜ਼ਆਦਾ ਹੈ (ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕੋਈ ਜੀ ਸੀ ਏ ਿਹੀ)ਂ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਕਵਰੇਜ ਮਨਿਨਤਿ ਰਾਸ਼ੀ ਤਂੋ ਵੱਧ ਦਾ ਖਰੀਮਦਆ (ਪਰ ਕੋਈ ਜੀ ਸੀ ਏ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ ਮਕ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੰੂ ਮਸੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਿ ਤਂੋ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕਿਾਈ 
ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਸਤੁਤ ਕਰਂੋ |

• ਅਸੀਂ ਪਮਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਿਨਤਿ ਪਰਸਨਲ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਮਨਸ਼ਮਚਤ 
ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮਜਸ ਕਰ ਸਾਲ ਮਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਾਲ ਤਂੋ ਪਮਹਲਾਂ ਵਾਲ਼ੇ 
ਸਾਲ ਦੇ ਕਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਟੀ ੧ ਜਨਰਲ) ਦੀ ਨਕਲ ਜਿ੍ਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੱਤਰ ਭੇਜਾਂਗੇ |

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਿਦਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲਂੋ ਖਰੀਦੇ 
ਗਏ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ (ਜਾਂ ਉਸਤਂੋ ਵੱਧ ਹੈ), ਤੁਹਾਡੇ ਿੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਪਰਸਨਲ ਕਰਵਰੇਜ ਅਿਾਊਟਂ ਦੇ ਿੁਤਾਮਬਕ ਤਰਿੀਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਆਿਦਨੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲਂੋ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਪਰਸਨਲ ਕਵਰੇਜ 
ਦੇ ਬਰਾਬਰ (ਜਾਂ ਉਸਤਂੋ ਵੱਧ) ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਤੁਹਾਡੀ 
ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਆਿਦਨੀ ਜਾਂ ਮਨਿਨਤਿ ਪਰਸਨਲ ਕਵਰੇਜ ਤੇ ਅਧਾਮਰਤ ਹੋਵੇਗੀ - ਮਜਹੜਾ ਵੀ ਵੱਧ 
ਹੋਵੇਗਾ |

ਪਰਸਿਲ ਕਵਰੇਜ ਗ੍ਰੰ ਟੀਡ ਕਵਰੇਜ ਅਮਾਊਟਂ ਤਂੋ ਵੱਧ ਹੈ (ਜੀ ਸੀ ਏ)

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਕਵਰੇਜ ਜੀ ਸੀ ਏ ਤਂੋ ਵੱਧ ਦਾ ਖਰੀਮਦਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਵਰੇਜ 
ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਮਨੱਜੀ ਆਿਦਨੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹਨ |

• ਪਮਹਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿੁਸਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਜੀ ਸੀ ਏ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਨਸ਼ਮਚਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਜਸ 
ਕਰ ਸਾਲ ਮਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਾਲ ਤਂੋ ਠੀਕ ਪਮਹਲਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਟੀ ੧ ਜਨਰਲ) ਦੀ ਨਕਲ ਜਿ੍ਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੱਤਰ ਭੇਜਾਂਗੇ |

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਿਦਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲਂੋ ਖਰੀਦੇ 
ਗਏ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ (ਜਾਂ ਉਸਤਂੋ ਵੱਧ) ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਿੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲ 
ਕਰਵਰੇਜ ਅਿਾਊਟਂ ਦੇ ਿੁਤਾਮਬਕ ਤਰਿੀਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਆਿਦਨੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲਂੋ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਪਰਸਨਲ ਕਵਰੇਜ 
ਦੇ ਬਰਾਬਰ (ਜਾਂ ਉਸ  ਵੱਧ) ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਤੁਹਾਡੀ 
ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਆਿਦਨੀ ਜਾਂ ਮਨਿਨਤਿ ਪਰਸਨਲ ਕਵਰੇਜ ਤੇ ਅਧਾਮਰਤ ਹੋਵੇਗੀ - ਮਜਹੜਾ ਵੀ ਵੱਧ 
ਹੋਵੇਗਾ |

ਉਜਰਤ ਇਵਜ਼ ਭੱ ਤਤੇ (ਵੇਜ ਨ ਰਪਲੇਸਮਂੈਟ ਬੈਿ ੀਨ ਿੱਟ) ਵਜਂੋ ਮੈਿੂਰੰ  ਨ ਕਰੰ ਿ ੀ 
ਰਾਸ਼ ੀ ਨ ਮਲੇਗ ੀ 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਿ ਸਬੰਮਧਤ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਕੰਿ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਉਜਰਤ ਇਵਜ਼ ਭੱਤਤੇ 
ਨੰੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਂੋ | ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਮਨੱਜੀ ਪਰਸਨਲ ਕਵਰੇਜ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਸਲਾਨਾ ਗਰੌਸ 
ਆਿਦਨੀ ਤੇ ਅਧਾਮਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ | ਲੇਮਕਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਾਨਪੂਰਤੀ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ (ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਐਕਟ) ਦਾ ਭਾਗ 
੫੬ ਕਮਹੰਦਾ ਹੈ ਮਕ ਅਸੀਂ ਨੈਟੱ ਆਿਦਨੀ ਦੇ ੯੦ % ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੀਏ |
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ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਨਿਨਿਨਿਤ ਕਰਿਾ (ਜਾਰੀ ਹੈ)

ਮੇਰ ੀ ਗਰੌਸ ਆਮਦਿ ੀ ਨ ਿਸ਼ਨ ਿਤ ਕਰਿ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਤੁਸ ੀ ਂਮੇਰ ੀ ਿੈੱਟ 
ਆਮਦਿ ੀ ਨ ਕਵਂੇ ਨ ਿਸ਼ਨ ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ  ?
ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਨੰੂ ਕਨੇਡਾ ਿਾਲ ਏਜੰਸੀ (ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵੀਨ੍ੂ ਏਜੰਸੀ - ਸੀ ਆਰ ਏ) ਵੱਲਂੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ 
ਸਾਨੰੂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸੀ ਪੀ ਪੀ, ਇਿਪਲੌਇਮਿੰਟ ਇੰਮਸ਼ਓਰਨਸ ਐਂਡ ਇਨਕਿ ਟੈਕਸ ਅਿਾਊਟਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, 
ਮਜਨ੍ਾਂ ਦੀ ਿਦਦ ਨਾਲ਼ ਅਸੀਂ ਨੈਟੱ ਆਿਦਨੀ ਦਾ ਅਨੁਿਾਨ ਲਗਾਉਦੇਂ ਹਾਂ | ਮਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੈਟੱ ਆਿਦਨ ਦਾ 
੯੦% ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ |

ਉਦਾਹਰਣ 

ਗਰੌਸ ਆਮਦਿ ੨੦੧੯ ਨਿੱਜੀ 
ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ

ਿੈਟੱ ਸਲਾਿਾ ਆਮਦਿ ਦਾ 
੯੦%

ਿੈਟੱ ਹਿਤਾਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ 
ਦਰ ਦਾ ੯੦%

$੩੧,੩੦੦ (੨੦੧੯

ਨਿਮਿਤਮ )

$ ੨੩,੩੦੫.੮੧  $ ੪੪੬.੯੬

$ ੩੫,੦੦੦ $ ੨੫,੬੩੮ $ ੪੯੧.੬੯ 

$ ੪੦,੦੦੦ $ ੨੮,੭੯੦.੧੩ $ ੫੫੨.੧੪ 

$ ੪੫,੦੦੦ $ ੩੧,੯੪੨.੦੫ $ ੬੧੨.੫੯

$ ੫੦,000 $ ੩੧,੯੨੫.੬੮ $ ੬੬੯.੮੧

ਜੇਕਰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਸਮਂੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰੰ ਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨ ਿਰ ਕ ੀ 
ਹੋਵੇਗਾ ?
ਜੇਕਰ ਿੱਟੜ ਹੋਣ ਸਿਂੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਟ ਕਾਰਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਨੌਕਰੀ 
ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਕ ਿੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਮਨਸ਼ਮਚਤ ਕਰਨ ਸਿਂੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਿਦਨੀ ਨੰੂ ਵੀ 
ਮਧਆਨ ਮਵੱਚ ਰੱਖੀਏ | ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਕੌਨਕਰੰਟ ਰੇਟ ਕਮਹੰਦੇ ਹਾਂ | 

ਕ ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣ ੀ ਨ ਿੱਜ ੀ ਬ ੀਮਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਸ਼ਿ ਹਿ  ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੱਜੀ ਬੀਿਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਮਲੰਕ ਤੇ ਜਾਓ   https://www.wcb.ab.ca/
about-wcb/contact-us.html 

ਮੇਰੇ ਕੋਲ਼ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰ ਨ ਕਹੜੇ ਸਰੋਤ ਹਿ ?
ਵਰਕਰਜ਼ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ੧੫(੧) ਔਫ਼ ਵਰਕਰਜ਼ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ੫੬ ਔਫ਼ 
ਵਰਕਰਜ਼ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ੧(੨) ਔਫ਼ ਜਨਰਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਪਂੈਤਮਡਕਸ ਈ - ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਬੀ 
ਪਾਮਲਸੀ ਿੈਨਯੂਲ ਮਵੱਚਂੋ |

ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਬੀ ਪਾਮਲਸੀ ਿੈਨੂਅਲ ਮਵੱਚਂੋ ਅਪਂੈਤਮਡਕਸ ਐਫ਼ 

ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਬੀ ਪਾਮਲਸੀ ੦੪-੦੧ ਭਾਗ  I - ਨੈਟੱ ਆਿਦਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ 

ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਬੀ ਪਾਮਲਸੀ ੦੪-੦੧ ਭਾਗ II - ਪਾਠ ੪ (ਲਾਭ) ਮਵਸ਼ਾ ਏ੧ (ਆਿ)

ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਬੀ ਪਾਮਲਸੀ ੦੪-੦੧ ਭਾਗ II - ਪਾਠ ੪ (ਲਾਭ) ਮਵਸ਼ਾ ਏ੨ (ਮਵਮਸ਼ਸ਼ਟ ਪਮਰਸਮਥਤੀਆਂ)

ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਬੀ ਪਾਮਲਸੀ ੦੬-੦੨ ਭਾਗ  I -  ਕਾਿੇ ਅਤੇ ਕੰਿਦਾਮਤਆਂ ਲਾਇ ਬੀਿਾ

ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਬੀ ਪਾਮਲਸੀ ੦੬-੦੨ ਭਾਗ  II -  ਕਾਿੇ ਅਤੇ ਕੰਿਦਾਮਤਆਂ ਲਈ ਬੀਿਾ

ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਤੱਥ ਪੱਤਰ:

https://www.wcb.ab.ca/assets/pdfs/employers/EFS_Personal_
Coverage.pdf

https://www.wcb.ab.ca/assets/pdfs/employers/EFS_Guaranteed_
coverage.pdf

ਨੈਟੱ ਅਰਹਨੰਗਸ ਫ਼ੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ੯੦%

 


