ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਧਾਰਕ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ
ਪਰਸਨਲ ਕਵਰੇ ਜ (ਨ ਿੱ ਜ ੀ ਬ ੀਮਾ) ਕ ੀ ਹੈ

•

ਪਰਸਨਲ ਕਵਰੇ ਜ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਕਲਪਿਕ ਬੀਮਾ ਹੈ (ਬਸ਼ਰਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ) | ਇਹ
ਉਨ੍ ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੋ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੰ ਮਦਾਤਾ ਹਨ, ਹਿੱਸੇ ਦਾਰੀ ਵਣਜ
ਵਿੱ ਚ ਹਿੱਸੇ ਦਾਰ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋ ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇ ਸ਼ਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਐਸੋ ਸੀਏਸ਼ਨ, ਬੋ ਰਡ, ਅਥੌ ਰਟੀ,
ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਾਊਂਡ�ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈ ਂਬਰ ਹਨ |

ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਜੀ ਸੀ ਏ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ
ਕਰ ਸਾਲ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਾਲ ਤੋ ਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰ
ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ (ਟੀ ੧ ਜਨਰਲ) ਦੀ ਨਕਲ ਜਮ੍ ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱ ਤਰ ਭੇ ਜਾਂਗੇ |

•

ਪਰਸਨਲ ਕਵਰੇ ਜ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਘੱ ਟ ਤੋ ਂ ਘੱ ਟ ਅਤੇ ਵੱ ਧ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਦਯੋ ਗ ਗ੍ਰੰ ਟੀਡ ਕਵਰੇ ਜ
ਰਾਸ਼ੀ (ਗ੍ਰੰ ਟੀਡ ਕਵਰੇ ਜ ਅਮਾਊਂਟ) ਜਾਂ ਜੀ ਸੀ ਏ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ |

ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲੋਂ ਖਰੀਦੇ
ਗਏ ਕਵਰੇ ਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ (ਜਾਂ ਉਸਤੋ ਂ ਵੱ ਧ) ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲ
ਕਰਵਰੇ ਜ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ |

•

ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਪਰਸਨਲ ਕਵਰੇ ਜ
ਦੇ ਬਰਾਬਰ (ਜਾਂ ਉਸ ਵੱ ਧ) ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਤੁਹਾਡੀ
ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਆਮਦਨੀ ਜਾਂ ਨਿਮਨਤਮ ਪਰਸਨਲ ਕਵਰੇ ਜ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ ਗੀ - ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੱ ਧ
ਹੋਵੇ ਗਾ |

ਜੇ ਕਰ ਮੇ ਰੇ ਕੋ ਲ਼ ਪਰਸਨਲ ਕਵਰੇ ਜ ਹੈ ਤਾਂ ਡਬਲਯੂ ਸ ੀ ਬ ੀ ਮੇ ਰਾ
ਮੁ ਆਵਜ਼ਾ ਕਿਵੇ ਂ ਨ ਿਸ਼ਚ ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ?
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਇਸ ਤੱ ਥ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਫੱ ਟੜ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਲ਼ ਪਰਸਨਲ ਕਵਰੇ ਜ ਦੀ
ਕਿੰ ਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੀ |
ਨਿਮਨਤਮ ਪਰਸਨਲ ਕਵਰੇ ਜ
ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਕਵਰੇ ਜ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਉਸੇ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ ਗੀ
| ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰ ਮ ਸਬੰ ਧਿਤ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਜਮ੍ ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ
ਜ਼ਰੂ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ |

ਉਜਰਤ ਇਵਜ਼ ਭੱ ਤ�ੇ (ਵੇ ਜ ਰਿਪਲੇ ਸਮੈ ਂ ਟ ਬੈ ਨ ੀਫ਼ ਿੱ ਟ) ਵਜੋ ਂ ਮੈ ਨੂੰ ਕਿੰਨ ੀ
ਰਾਸ਼ ੀ ਮਿਲੇ ਗ ੀ
ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰ ਮ ਸਬੰ ਧਿਤ ਸੱ ਟ ਕਾਰਨ ਕੰ ਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਜਰਤ ਇਵਜ਼ ਭੱ ਤ�ੇ
ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋ ਗ ਹੋਵੋ ਂ | ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਪਰਸਨਲ ਕਵਰੇ ਜ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਸਲਾਨਾ ਗਰੌਸ
ਆਮਦਨੀ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ | ਲੇ ਕਿਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਾਨਪੂਰਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਐਕਟ) ਦਾ ਭਾਗ
੫੬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈ ਟੱ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ੯੦ % ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੀਏ |

ਪਰਸਨਲ ਕਵਰੇ ਜ, ਗ੍ਰੰ ਟੀਡ ਕਵਰੇ ਜ ਅਮਾਊਂਟ (ਜੀ ਸੀ ਏ) ਤੱ ਕ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ (ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੱ ਕ)
ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸੀ ਏ ਤੱ ਕ (ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਕਵਰੇ ਜ ਅਮਾਊਂਟ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਕਵਰੇ ਜ ਅਮਾਊਂਟ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ ਗੀ | ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰ ਮ ਸਬੰ ਧਿਤ
ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਦੇ ਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ |
ਪਰਸਨਲ ਕਵਰੇ ਜ ਨਿਮਨਤਮ ਤੋ ਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ (ਉਦਯੋ ਗ ਲਈ ਕੋ ਈ ਜੀ ਸੀ ਏ ਨਹੀਂ)
ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਕਵਰੇ ਜ ਨਿਮਨਤਮ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ (ਪਰ ਕੋ ਈ ਜੀ ਸੀ ਏ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿੱ ਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ਤੋ ਂ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕਮਾਈ
ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਪ੍ਰ ਸਤੁਤ ਕਰੋ ਂ |
• ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਮਨਤਮ ਪਰਸਨਲ ਕਵਰੇ ਜ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ
ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰ ਸਾਲ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਾਲ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲ਼ੇ
ਸਾਲ ਦੇ ਕਰ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ (ਟੀ ੧ ਜਨਰਲ) ਦੀ ਨਕਲ ਜਮ੍ ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱ ਤਰ ਭੇ ਜਾਂਗੇ |
• ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲੋਂ ਖਰੀਦੇ
ਗਏ ਕਵਰੇ ਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ (ਜਾਂ ਉਸਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਹੈ), ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਰਸਨਲ ਕਰਵਰੇ ਜ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ |
• ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਪਰਸਨਲ ਕਵਰੇ ਜ
ਦੇ ਬਰਾਬਰ (ਜਾਂ ਉਸਤੋ ਂ ਵੱ ਧ) ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਤੁਹਾਡੀ
ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਆਮਦਨੀ ਜਾਂ ਨਿਮਨਤਮ ਪਰਸਨਲ ਕਵਰੇ ਜ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ ਗੀ - ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੱ ਧ
ਹੋਵੇ ਗਾ |
ਪਰਸਨਲ ਕਵਰੇ ਜ ਗ੍ਰੰ ਟੀਡ ਕਵਰੇ ਜ ਅਮਾਊਂਟ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਹੈ (ਜੀ ਸੀ ਏ)
ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਕਵਰੇ ਜ ਜੀ ਸੀ ਏ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਵਰੇ ਜ
ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ |
ਨਵੰ ਬਰ ੧੫, ੨੦੧੯ • WCB-੪੫੪ਸਫ਼ਾ
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ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਨਿਸ਼ਿਚਿਤ ਕਰਨਾ (ਜਾਰੀ ਹੈ )

ਮੇ ਰ ੀ ਗਰੌ ਸ ਆਮਦਨ ੀ ਨ ਿਸ਼ਚ ਿਤ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਤੁ ਸ ੀਂ ਮੇ ਰ ੀ ਨੈ ੱ ਟ
ਆਮਦਨ ੀ ਕਿਵੇ ਂ ਨ ਿਸ਼ਚ ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ?
ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਨੇ ਡਾ ਮਾਲ ਏਜੰ ਸੀ (ਕੈ ਨੇ ਡਾ ਰੈਵੀਨ੍ਯੂ ਏਜੰ ਸੀ - ਸੀ ਆਰ ਏ) ਵੱ ਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ
ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸੀ ਪੀ ਪੀ, ਇਮਪਲੌ ਇਮਿੰ ਟ ਇੰ ਸ਼ਿਓਰਨਸ ਐਂਡ ਇਨਕਮ ਟੈ ਕਸ ਅਮਾਊਂਟ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ,
ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ਼ ਅਸੀਂ ਨੈ ਟੱ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ | ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੈ ਟੱ ਆਮਦਨ ਦਾ
੯੦% ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ |

ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਤੱ ਥ ਪੱ ਤਰ:
https://www.wcb.ab.ca/assets/pdfs/employers/EFS_Personal_
Coverage.pdf
https://www.wcb.ab.ca/assets/pdfs/employers/EFS_Guaranteed_
coverage.pdf
ਨੈ ਟੱ ਅਰਨਿੰਗਸ ਫ਼ੈ ਕਟ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ੯੦%

ਉਦਾਹਰਣ
ਗਰੌ ਸ ਆਮਦਨ ੨੦੧੯ ਨਿੱਜੀ
ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ

ਨੈ ਟੱ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਾ
੯੦%

ਨੈ ਟੱ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ
ਦਰ ਦਾ ੯੦%

$੩੧,੩੦੦ (੨੦੧੯

$ 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

ਨਿਮਨਤਮ )

ਜੇ ਕਰ ਸੱ ਟ ਲੱ ਗਣ ਸਮੇ ਂ ਮੇ ਰੇ ਕੋ ਲ਼ ਇੱ ਕ ਹੋ ਰ ਕੰ ਮ ਹੋ ਵੇ ਤਾਂ ਫ ਿਰ ਕ ੀ
ਹੋ ਵੇ ਗਾ ?
ਜੇ ਕਰ ਫੱ ਟੜ ਹੋਣ ਸਮੇ ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਲ਼ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਨੌ ਕਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱ ਟ ਕਾਰਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਨੌ ਕਰੀ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਸਮੇ ਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਵੀ
ਧਿਆਨ ਵਿੱ ਚ ਰੱਖੀਏ | ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌ ਨਕਰੰਟ ਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ |

ਕ ੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਆਪਣ ੀ ਨ ਿੱ ਜ ੀ ਬ ੀਮਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰ ਸ਼ਨ ਹਨ ?
ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਲਿੰ ਕ ਤੇ ਜਾਓ https://www.wcb.ab.ca/
about-wcb/contact-us.html

ਮੇ ਰੇ ਕੋ ਲ਼ ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ੀ ਲੈ ਣ ਲਈ ਹੋ ਰ ਕਿਹੜੇ ਸਰੋ ਤ ਹਨ ?
ਵਰਕਰਜ਼ ਕੰ ਪਨਸੇ ਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈ ਕਸ਼ਨ ੧੫(੧) ਔਫ਼ ਵਰਕਰਜ਼ ਕੰ ਪਨਸੇ ਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈ ਕਸ਼ਨ ੫੬ ਔਫ਼
ਵਰਕਰਜ਼ ਕੰ ਪਨਸੇ ਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈ ਕਸ਼ਨ ੧(੨) ਔਫ਼ ਜਨਰਲ ਰੈਗੂਲੇ ਸ਼ਨ ਅਪੈ ਂਡ�ਿਕਸ ਈ - ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਬੀ
ਪਾਲਿਸੀ ਮੈ ਨਯੂਲ ਵਿੱ ਚੋਂ |
ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਬੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈ ਨੂਅਲ ਵਿੱ ਚੋਂ ਅਪੈ ਂਡ�ਿਕਸ ਐਫ਼
ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਬੀ ਪਾਲਿਸੀ ੦੪-੦੧ ਭਾਗ I - ਨੈ ਟੱ ਆਮਦਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਬੀ ਪਾਲਿਸੀ ੦੪-੦੧ ਭਾਗ II - ਪਾਠ ੪ (ਲਾਭ) ਵਿਸ਼ਾ ਏ੧ (ਆਮ)
ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਬੀ ਪਾਲਿਸੀ ੦੪-੦੧ ਭਾਗ II - ਪਾਠ ੪ (ਲਾਭ) ਵਿਸ਼ਾ ਏ੨ (ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ )
ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਬੀ ਪਾਲਿਸੀ ੦੬-੦੨ ਭਾਗ I - ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਕੰ ਮਦਾਤਿਆਂ ਲਾਇ ਬੀਮਾ
ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਬੀ ਪਾਲਿਸੀ ੦੬-੦੨ ਭਾਗ II - ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਕੰ ਮਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਬੀਮਾ
www.wcb.ab.ca

•

contactcentre@wcb.ab.ca

•

੧-੮੬੬-੯੨੨-9221 (ਐਲਬਰਟਾ ਵਿੱ ਚੋ ਂ ) ੧-੮੦੦-੬੬੧-੯੬੦੮ (ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਬਾਹਰੋ ਂ )
ਨਵੰ ਬਰ ੧੫, ੨੦੧੯ • WCB-੪੫੪
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