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PERSONAL NA COVERAGE PARA SA MGA MAY-ARI NG NEGOSYO 
 

Karamihan sa mga manggagawa sa Manitoba ay may coverage na 
kompensasyon ng manggagawa upang maseguro na, kung sila ay nasugatan o 
nagkasakit dahil sa kanilang trabaho, matatanggap nila ang mga benepisyo na 
kailangan nila habang sila ay nagpapagaling at makahingi ng tulong upang 
muling bumuti ang kalusugan at makapagtrabaho sa lalong madaling 
panahon. 
 
Bilang isang may-ari ng negosyo, ikaw ay hindi sakop para sa iyong sariling mga 
pagkapinsala sa lugar ng trabaho o mga pagkakasakit maliban kung pinili 
mong bilhin ang Personal na Coverage mula sa Workers Compensation Board of 
Manitoba (WCB, Lupon ng Kabayaran ng mga Manggagawa ng Manitoba).  
 
Bibili ka man o hindi ng Personal na Coverage para sa iyong sarili, kung kukuha 
ka ng mga manggagawa na sakop ng kompensasyon ng mga manggagawa, 
ikaw ay protektado laban sa legal na aksyon tungkol sa isang tinatanggap na 
pagpinsala o sinasabing pagkakasakit na naganap sa Manitoba. 
 
Ano ang Personal na Coverage? 
 
Ang Personal na Coverage ay ang opsyonal na segurong kabayaran ng 
manggagawa na makukuha na para lamang sa mga solong may-ari, mga 
kasosyo sa negosyo, mga direktor ng mga korporasyon, o mga indibidwal na 
may sariling pinagkakakitaan (tulad ng tinutukoy ng WCB).  
 
Ang mga indibidwal na bibili ng Personal na Coverage ay karapat-dapat para 
sa gayunding mga serbisyong medikal, rehabilitasyon at mga benepisyo sa 
kamatayan na magagamit ng mga manggagawa kapag may nangyaring 
pagkapinsala o pagkakasakit sa lugar ng trabaho. Bilang karagdagan, ang 
mga benepisyong bahagya o buong kawalan sa pasahod ay available sa mga 
indibidwal na bibili ng Personal na Coverage at mapapatunayan na mayroon 
silang kawalan sa kita. 

 
Paano ako mag-a-apply o paano ko malalaman kung karapat-dapat akong 
bumili ng Personal na Coverage? 
 
Upang makakuha ng Personal na Coverage para sa iyong sarili, dapat na kaya 
mong patunayan na nagpapatakbo ka ng isang negosyo. Titiyakin ito ng WCB 
sa pamamagitan ng isang pagsubok para sa negosyo.  

 
Ikaw o ang iyong kinatawan ay maaaring makipag-ugnayan sa Assessment 
Services ng WCB sa (204) 954-4505 o nang walang bayad sa Canada at sa 
Estados Unidos sa 1-855-954-4321, ext. 4505 at kami ay tutulong sa inyong 
matiyak ang inyong pagiging karapat-dapat. 
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Maaari mo ring gamitin ang aming online na sistema ng Kahilingan sa 
Pagpaparehistro ng Employer na available sa pamamagitan ng website ng 
WCB sa www.wcb.mb.ca sa Mga Serbisyo sa Online. 
 
Kung wala ka pang account sa WCB para sa coverage ng mga manggagawa, 
kakailanganin mong ibigay ang pangalan at nagpapatakbong pangalan ng 
iyong negosyo, kumpletuhin ang impormasyon ng contact, at deskripsyon ng 
mga aktibidad sa negosyo. 
 
Sa anong mga benepisyo karapat-dapat ako para sa Personal na Coverage? 
 
Gagawin kang karapat-dapat ng Personal na Coverage para sa mga 
benepisyo at serbisyo ng WCB kung mayroon kang pagpinsala o pagkakasakit 
na may kaugnayan sa trabaho. Maaaring kabilang sa mga ito ang: 
 
• pagbabayad ng mga pinapayagang mga gastos sa medikal 
• gastos sa paglalakbay kung kinakailangan ng paglalakbay para sa medikal 

na paggamot 
• mga benepisyo sa kawalan sa pasahod 
• mga pagkakaloob sa permanenteng pagkaimbalido 
• bokasyonal na rehabilitasyon 
• mga benepisyo para sa mga umaasa sa mga kaso ng kamatayan. 
 

Magkano ang gastos sa Personal na Coverage? 
 
Ang premium rate ay pareho para sa personal na coverage kung paanong 
gayundin ang sa mga manggagawa. Magkakaiba ang rate depende sa 
klasipikasyon na kinasasangkutan mo at sa iyong nakaraang karanasan sa 
gastos sa pag-claim  

 
Ang bawat industriya ay may klasipikasyon at rate sa industriya na itinalaga ng 
WCB. Ang halaga ng Personal na Coverage ay kinakalkula sa pamamagitan ng 
pagpaparami ng iyong rate ng industriya sa pamamagitan ng halaga ng 
coverage na iyong binili at pagkatapos ay hinahati sa 100. 

 
Halimbawa, kung ang singil ng industriya ay $1.25 at ikaw ay bumiling seguro na 
nagkakahalaga ng $30,000, ang magiging halaga ng iyong Personal na 
Coverage sa 2021 ay $375. Sasabihin namin sa iyo ang iyong rate ng industriya 
kapag tumawag ka upang magparehistro. 
 
Magkano ang coverage ang dapat kong bilhin? 
 
Bawat taon ang WCB ay nagtatakda ng minimum at maximum na halaga ng 
Personal na Coverage. Maaari kang bumili ng anumang halaga ng coverage sa 
pagitan ng minimum at maximum. Para sa 2021, ang pinakamababa ay $26,010 
at ang pinakamataas ay $528,590. 
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Sa pagpili ng angkop na halaga ng coverage, dapat mong isaalang-alang ang 
antas ng iyong kita at ang iyong iba pang mga mapagkukunan ng coverage.  
Ang pagbili ng masyadong maliit na coverage ay maaaring mangahulugang, 
kapag napinsala o nagkasakit, hindi sasapat ang iyong mga benepisyo.  Sa 
kabilang banda, ang pagbili ng mas maraming coverage kaysa sa kailangan 
mo at kayang maberipika ay maaaring magdulot sa iyo ng mas mataas na 
babayarang premium kaysa sa kinakailangan.  Bago ka gumawa ng desisyon, 
marahil gugustuhin mong sumangguni sa iyong pinansiyal na tagapayo o 
pribadong insurance carrier. 
 
Ano ang mangyayari kung bibili ako ng minimum na antas ng coverage? 
 
Kung bibili ka ng minimum antas ng coverage at hindi mo nagagawang 
makibahagi sa araw-araw na operasyon ng negosyo dahil sa isang 
pagkapinsala o pagkakasakit na may kaugnayan sa trabaho, ikaw ay may 
karapatan sa mga benepisyo sa kawalan sa pasahod batay sa minimum na 
antas; sa karamihan sa mga sitwasyon, ang iyong mga kinikita ay hindi 
kakailanganing patunayan. 
 
Ano ang mangyayari kung bibili ako ng higit sa minimum na antas ng 
coverage? 
 
Kung bibili ka ng higit pa sa minimum na antas ng coverage, maaari mong piliin 
na patunayan ang iyong mga kita kapag ikaw ay bibili/magre-renew ng 
coverage, o maaari mong piliin na patunayan ang iyong mga kita kung at 
kapag ikaw ay maghahabol para sa mga benepisyo sa kawalan sa pasahod 
dahil sa pagkapinsala o karamdaman na may kaugnayan sa trabaho. 

 
Mangyaring tandaan na, kung pipiliin mong hindi patunayan ang iyong mga 
kita sa oras ng pagbili/pag-renew, sa panahon ng pagkapinsala o pagkakasakit 
na may kaugnayan sa trabaho, ang iyong mga benepisyo sa kawalan sa 
pasahod ay nakabatay sa minimum na antas ng coverage.  Para sa taong 2021, 
ang pinakamababang antas ay $26,010.  Ang halagang ito ay babaguhin sa 
sandaling maberipika ng WCB ang mas mataas na antas ng kita. 
 
Kung magpasya kang patunayan ang iyong mga kita sa panahon ng 
pagbili/pag-renew, ang naaprubahang antas ng kita ay mananatiling may bisa 
para sa kasalukuyan at sa susunod na taon.  
 
Paano ko papatunayan ang aking kita? 
 
Para patunayan ang iyong mga kita, sinusuri ng WCB ang iyong mga income 
tax return at mga sumusuportang dokumento mula sa nakaraang isa hanggang 
dalawang taon.  Maaaring makuha ng WCB ang impormasyong ito mula sa 
Canada Revenue Agency (CRA) o ibang independiyenteng mapagkukunan na 
pinirmahan ng isang sertipikadong accountant (CPA). May mga kalagayan, na 
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maaaring mangailangan ang WCB ng mga karagdagang dokumento upang 
patunayan ang iyong mga kita. 
 
Para patunayan ang mga kita para sa mga Direktor na may 50% ng higit na 
pagmamay-ari sa isang korporasyon, idinagdag ng WCB ang porsyento ng 
shareholding ng Direktor ng netong kita ng negosyo at pagbaba ng 
halaga/amortisasyon sa iyong iniulat na T4 na kita. 
 
Para patunayan ang mga kita para sa mga Direktor na may mas mababa sa 
50% na pagmamay-ari sa isang korporasyon, isinasaalang-alang lamang ng 
WCB ang iniulat na kita ng T4.  
 
Para patunayan ang kita para sa mga nagsosolong may-ari at kasosyo, 
dinadagdagan ng WCB ang mga ibinababawas na kinuha para sa gastos sa 
allowance sa capital cost at Paggamit ng Negosyo sa Gastos ng Tahanan sa 
iyong iniulat na Netong Kita ng Negosyo.   

 
Halimbawa, kung ang iyong income tax return ay nakapagtala ng Net Business 
Income na $25,000, isang pagbabawas ng Capital Cost Allowance na $4,000 at 
isang pagbabawas ng Business Use of Home Expense na $1,000, papatunayan 
ng WCB ang iyong mga kita sa $30,000. 
 
Sa sandaling napatunayan ng WCB ang iyong mga kita, ang mga benepisyo sa 
kawalan sa pasahod ay batay sa mas mababa ng:  

 
(1) Ang antas ng coverage na iyong binili, o  
(2) Ang halaga ng kita na kayang beripikahin ng WCB na kinita mo sa 

mga nakaraang taon.  
 

Tandaan: Kung ang naberipikang halaga ng kita ay mas mababa kaysa sa 
antas ng coverage na iyong binili noong nag-file at tumanggap ng paghahabol 
para sa mga benepisyo sa kawalan sa pasahod o pagkamatay, maaari mong 
hilingin sa WCB na ibalik sa iyo ang halagang labis mula sa binayan mong 
premium para sa hiniling na antas ng coverage dahil ang babayaran mo lang 
na batay sa naberipikang mas mababang kitang halaga ay minimum na 
premium na halaga.  
 
Gayunpaman, kung mas mababa ang iyong napatunayang kita kaysa sa 
minimum na antas ng coverage, patuloy kang makakatanggap ng mga 
benepisyo batay sa minimum.  
 
Sa kasong ito, kung bumili ka ng $30,000 na coverage, ang iyong mga 
benepisyo sa kawalan ng suweldo ay paunang ibabatay sa minimum na antas 
ng coverage na $26,010 at, sa sandaling napatotohanan ay muling 
kukuwentahin batay sa average na taunang mga kinita na $30,000. Ang pag-
aakmang ito sa iyong mga benepisyo ng nawalang sahod ay paiiralin mula sa 
petsa ng iyong pinsala o sakit. Ang hukom o tagapamahala ng kaso ay regular 
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na makikipag-ugnayan sa iyo upang suriin ang iyong medikal na katayuan at 
karapatan para sa mga benepisyo ng nawalang sahod. 
 
Kapag naaprubahan ng WCB ang antas ng segurong hiniling batay sa ibinigay 
na pagpapatunay, ang antas ng iyong seguro ay mananatiling may bisa para 
sa kasalukuyan at sa susunod na taon. Maaari mong i-akma at muling 
patunayan ang iyong mga kinita sa anumang oras. 
 
Ang kakahayan ko bang makibahagi sa aking negosyo pagkaraan ng aking 
pagpinsala o pagkakasakit ay makakabawas sa aking mga benepisyo sa 
kawalan sa pasahod? 
 
Kung ang iyong mga medikal na limitasyon ay hindi kayo pinapahintulutan na 
makasali sa negosyo sa ilang pagkakataon, ang hukom o tagapamahala ng 
kaso, sa pagkokonsulta sa iyo, ay inaalam ang iyong nawalang kapasidad 
upang kumita bilang isang porsiyento. 
 
Halimbawa, kung ang iyong pagkapinsala o pagkakasakit na may kaugnayan 
sa trabaho ay nagbibigay-daan sa iyong makibahagi sa negosyo sa isang 
nabawasan na rate na 40%, ginagamit ng WCB ang porsyento na ito upang 
ipakita ang epekto sa iyong kakayahang kumita kapag kinakalkula ang iyong 
mga benepisyo sa kawalan sa pasahod.  

 
Sa nakaraang halimbawa, ang iyong pinatunayang karaniwang kita ay 
napagtibay sa $30,000. Ang iyong mga benepisyo ng nawalang sahod ay 
kakalkulahin gamit ang 40% ng pinatunayang mga kita ($30,000 x 40% = $12,000) 
upang mabawasan ang inyong mga benepisyo bilang isang pagsasalamin sa 
patuloy na mga operasyon at kita mula sa negosyo. Bilang resulta, ang iyong 
$30,000 na napatotohanang mga kita ay mababawasan ng $12,000 at ang 
mga benepisyo sa kawalan ng suweldo ay ibabatay sa natitirang $18,000. 

Gaano kadalas ko kailangang patunayan ang aking antas ng kita? 
 
Pagbabago ng mga kalagayan. Samakatuwid, kapag bibili ka o magre-renew 
ka ng iyong Personal na Coverage, dapat mong isaalang-alang ang antas ng 
iyong kita at ang iyong iba pang mga pinagkukunan ng kita upang matiyak na 
sapat ang antas ng Personal na Coverage 
 
Paano tinutukoy ang benepisyo sa kawalan sa pasahod, at gaano ako karapat-
dapat kung ako ay napinsala o nagkasakit? 
 
Kung ang pinsala o pagkakasakit na may kaugnayan sa trabaho ay 
nakakaapekto sa iyong kakayahang makibahagi sa mga operasyon ng 
negosyo at ang medikal na impormasyon ay sumusuporta sa pangangailangan 
na iwanan ang trabaho, maaaring may karapatan kang magbigyan ng mga 
benepisyo sa kawalan sa pasahod.   
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Ang natanggap mo sa mga benepisyo sa kawalan sa pasahod ay nakasalalay 
sa ilang mga kadahilanan: 

• ang iyong kawalan ng kita 
• ang minimum na antas ng Personal na Coverage ($25,290 sa 2020) 
• ang antas ng Personal na Coverage na iyong binili 
• ang iyong mga pinatunayang kita 
• ang anumang collateral na mga benepisyong natatanggap mo para sa 

gayunding pagkapinsala o pagkakasakit ay maaaring isaalang-alang na 
collateral na mga benepisyo at maaaring mabawasan ang iyong mga 
benepisyo sa kawalan sa pasahod ng WCB. 

 
Ang personal at propesyonal na pangyayari ng bawat indibidwal ay maaaring 
magkakaiba at makakaimpluwensya sa kanilang mga aktuwal na benepisyo sa 
kawalan sa pasahod ang gagamitin ng WCB sa pagkalkula ng iyong netong kita 
upang mapagpasyahan ang iyong rate ng benepisyo sa kawalan sa pasahod. 
Kung gayon, ang sumusunod na talahanayan ay nagpapakita ng tinatayang 
halaga lamang ng mga benepisyo sa kawalan sa pasahod.  
 
Mga Antas ng Personal na Coverage 

na madalas na binili para sa 2021 
Tinatayang minsan sa dalawang linggo 

na benepisyo sa kawalan sa pasahod sa 
90% ng netong kita 

(kinakalkula para sa solong indibiduwal 
na walang ibang mga tax credit at 

deduction na pinapayagan ng WCB) 
$  26,010 (pinakamababang antas 
ng coverage) 

$759 

$  30,000 $813 
$  40,000 $1,048 
$50,000 $1,278 
$60,000 $1,484 
$70,000 $1,719 
$80,000 $1,936 
$90,000 $2,139 
$100,000 $2,336 
 
Isinasaalang-alang sa lahat ng kalkulasyon na ang may-ari ng negosyo ay hindi 
kinakailangang magbayad ng Employee Insurance (EI) kaya ang malamang na 
mga EI premium ay hindi ibabawas. 
 
Mangyaring tandaan: Ang mga benepisyo sa kawalan ng pasahod para sa 
mga may-ari ng negosyo ay ibinatay sa mga kakayahan ng mga may-ari na 
ipagpatuloy ang operasyon ng negosyo. Ang mga halaga sa itaas ay batay sa 
may-ari ng negosyo na hindi magawa ang alinman sa kanyang mga tungkulin 
na ginagawa nila bago mapinsala o magkasakit. Kung maaari pa nilang 
magawa ang ilan sa kanilang mga tungkulin sa bago mapinsala, ang antas ng 
mga benepisyo sa kawalan sa pasahod ay babawasan alinsunod dito.  
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Kung bumili ka ng higit sa minimum na antas ng coverage at dati nang 
napatunayan ang iyong mga kita, makakatanggap ka ng kawalan sa pasahod 
batay sa antas ng coverage na iyong binili at ng iyong kawalan ng kita.  

 
Kung bumili ka ng higit sa minimum na antas ng coverage at hindi pa dating 
napatunayan ang iyong mga kita, makakatanggap ka ng kawalan sa pasahod 
batay sa minimum na antas ng coverage hanggang sa maberipika ng WCB ang 
iyong aktuwal na mga kita.  Karaniwang beneberipika ng WCB ang iyong mga 
kita sa pamamagitan ng mga talaan ng buwis sa kita.  Ang iyong mga 
benepisyo sa kawalan sa pasahod ay maaaring muling kinalkula batay sa mas 
mababang antas ng coverage na iyong binili, o ang halaga ng mga kita na 
kayang beripikahin ng WCB na kinita mo noong mga nakaraang taon.   

 
Ang iyong mga benepisyo sa kawalan sa pasahod ay ibabatay sa minimum 
kahit na ang iyong mga naberipikang kita ay mas mababa kaysa sa minimum, 
hangga't mayroong kawalan ng kita. 
 
Kung nakatanggap ka ng mga benepisyo mula sa ibang tagapagbigay ng 
seguro para sa gayunding pinsala o karamdaman, ang mga pagbabayad na 
ito ay maaaring ituring na collateral na mga benepisyo at maaaring 
mabawasan ang iyong mga benepisyo sa kawalan sa pasahod ng WCB. 
 
Kung ikaw ay 61 taong gulang o mas matanda sa panahon ng pagkapinsala o 
pagkakasakit na may kaugnayan sa trabaho, ang mga benepisyo sa kawalan 
sa pasahod ay hindi babayaran pagkalampas ng 48 na buwan. 
 
Kailan isinaaktibo ang aking personal na coverage? 
 
Ang iyong coverage ay magkakabisa sa sandaling tinanggap mo ang iyong 
aplikasyon at awtomatikong ire-renew tuwing Enero 1 ng bawat taon sa 
parehong antas ng coverage na iyong inaplayan. Gayunpaman, kung bumili ka 
ng minimum na antas ng coverage, mare-renew ka sa susunod na taon sa 
bagong tumaas na minimum na antas ng coverage. Halimbawa, kung ikaw ay 
bumiil ng pinakamababang antas ng coverage sa 2020 ($25,290), kapag ang 
coverage ninyo ay na-renew ng Enero 1, 2021, ang inyong coverage level ay 
tataas sa bagong 2021 minimum level na $26,010.  
 
Kung pipiliin mong kanselahin ang iyong coverage o babaguhin ang antas ng 
coverage na mayroon ka, kinakailangan mong ipaalam sa WCB sa Disyembre 
31 ng bawat taon.  
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Gaano katagal mananatiling may bisa ang coverage? 
 
Nananatiling may bisa ang Personal na Coverage hanggang sa kanselahin mo 
ang coverage o hanggang sa kanselahin ng WCB ang coverage dahil hindi ka 
sumunod sa mga kahilingan sa pag-uulat at sa pagbabayad ng WCB. 
 
Ano ang dapat kong gawin kung ako ay napinsala? 
 
Humingi ng medikal na atensiyon para sa iyong pagkapinsala o pagkakasakit. 
Siguraduhing sasabihin sa iyong doktor na ang iyong pinsala o pagkakasakit ay 
may kaugnayan sa trabaho. Sa lalong madaling panahon, iulat ang iyong 
pinsala sa WCB.  
 
Maaari mong iulat ang pinsala sa telepono sa pamamagitan ng pagtawag sa 
Claims Service Center ng WCB sa (204) 954-4321 o nang walang bayad sa 
Canada at sa Estados Unidos sa 1-855-954-4321 mula 8:00 a.m. hanggang 7:00 
p.m, Lunes hanggang Biyernes. 
 
Ang WCB ay nakatuon sa pagbibigay ng serbisyo na mabilis, madali, 
mapagmahal, tama at malinaw. Upang magawa iyon, nais naming malaman 
kung ang impormasyong ibinigay sa fact sheet na ito ay nakamit ang iyong 
mga pangangailangan.  
 
Kanino ako makikipag-ugnayan para sa higit pang impormasyon tungkol sa 
pagkalkula o pagbabayad ng mga benepisyo?  
 
Kung mayroon kayong mga tanong hinggil sa pagkukuwenta o pagbabayad sa 
mga benepisyo sa kawalan ng suweldo, mangyaring tumawag sa aming Claims 
Service Centre sa (204) 954-4321 o nang walang bayad sa 1-855-954-4321 at 
hilinging makausap ang isang payment assessor. Maaari ka ring sumulat sa amin 
sa:  
 
Lupon ng Kabayaran ng mga Manggagawa ng Manitoba 
Mga Serbisyong Kompensasyon 
Atensyon: Kagawaran ng Pagbabayad 
333 Broadway, Winnipeg, Manitoba R3C 4W3 
O mag-email sa amin sa: wcb@wcb.mb.ca 

 
 
 
 

 
Ang publikasyong ito ay ibinigay para sa pangkalahatang impormasyon. Hindi ito 
sinadya upang maging legal na payo, at hindi dapat umasa sa gayon. Para sa mas 
tiyak na impormasyon, tingnan ang Batas at Mga Regulasyon at Mga Patakaran sa WCB 
ng Mga Kompensasyon ng Mga Manggagawa. Ang mga dokumentong ito ay 
makukuha sa website ng WCB sa wcb.mb.ca.  
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