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ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪਕ ਕਿਰੇਜ਼ 
 

ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਕੋਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਕਵਰੇਜ਼ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ, ਜੇਕਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਣ ਚੋਟ ਲਿੱ ਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਬਮਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਜੰਨੀ 
ਜਲਦੀ ਸੁਰਿੱ ਵਿਅਤ ਰ ਪ ਵਵਚ ਸੰਭਵ ਹਵੋੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।  
 
ਇਿੱਕ ਵਬਜ਼ਨੈਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲਿੱ ਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵਬਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੋਰਡ ਮੈਨੀਟੋਬਾ (WCB) ਕੋਲੋਂ ਵਵਕਲਪਕ ਕਵਰੇਜ (ਪਵਹਲਾਂ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਕਵਰੇਜ਼ 
ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਿਰੀਦਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ।  
 
ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਵਕਲਪਕ ਕਵਰੇਜ ਿਰੀਦਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਕੰਮ ਤੇ ਰਿੱ ਿਦੇ ਹੋ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  WCB 
ਰਾਹੀਂ ਬੀਮਾ-ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਵੀਕਾਰ-ਯੋਗ ਸਿੱਟ ਜਾਂ ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਬੰਧੀ 
ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱ ਵਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਵਿਕਲਪਕ ਕਿਰੇਜ ਕੀ ਹੈ? 
 
ਵਵਕਲਪਕ ਕਵਰੇਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੀਮਾ ਹੈ ਜੋ ਏਕਲ ਪਰੋਪਰਾਇਟਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਜਾਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਵਿੱਚ ਲਿੱ ਗੇ ਵਵਅਕਤੀਆਂ (WCB ਦੁਆਰਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ) ਲਈ ਿਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।  
 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱ ਟ ਜਾਂ ਵਬਮਾਰੀ ਲਿੱ ਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਵਕਲਵਪਕ ਕਵਰੇਜ ਿਰੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦ ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 
ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਡਾਕਟਰੀ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹ।ੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ ਰਨ ਜਾਂ ਆਂਵਸ਼ਕ ਭਿੱਤਾ ਹਾਨੀ ਲਾਭ 
ਉਪਲਬਧ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 
ਮੈਂ ਵਕਿੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾਿਾਂ ਵਕ ਕੀ ਮੈਂ ਵਿਕਲਪਕ ਕਿਰੇਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ?
 
ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਵਕਲਪਕ ਕਵਰੇਜ਼ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਕ ਵਬਜ਼ਨੈਸ 
ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। WCB ਇਸ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਬਜ਼ਨੈਸ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗੀ।  

 
ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਵਤਵਨਧ ਬਸ WCB ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਰਵਵਵਸਜ਼ ਵਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ 204-954-4505 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 
ਵਵਿੱਚ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ 1 855-954-4321, ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ 4505 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਾਂਗੇ। 
 
ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਇਨ ਸਰਵਵਸਜ਼ ਵਵਿੱਚ WCB ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ www.wcb.mb.ca ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਸਾਡੇ ਔਨਲਾਇਨ ਇੰਪਲੌਇਰ 
ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਨੁਰੋਧ ਵਸਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਹਲਾਂ ਵਰਕਰਜ਼ ਕਵਰੇਜ਼ ਲਈ WCB ਕੋਲ ਪਵਹਲਾਂ ਇਿੱ ਕ ਿਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਪਣ ੇਵਬਜ਼ਨੈਸ ਦਾ ਨਾਮ, 
ਉਸਦਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਨਾਮ, ਸੰਪ ਰਣ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਵਬਜ਼ਨੈਸ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਦਾ ਵਵਵਰਣ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 

http://www.wcb.mb.ca/
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ਵਿਕਲਪਕ ਕਿਰੇਜ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਕਹੜੇ ਫਾਇਵਦਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ? 
 
ਵਵਕਲਪਕ ਕਵਰੇਜ਼ ਤੁਹਾਨ ੰ  WCB ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਕੋਈ ਚੋਟ ਜਾਂ ਵਬਮਾਰੀ ਹੋਈ 
ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 
 
• ਸੰਬੰਵਧਤ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਵਚਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 
• ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯਾਤਰਾ ਿਰਚੇ 
• ਮਜ਼ਦ ਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਫ੍ਾਇਦੇ 
• ਸਥਾਈ ਵਵਕਲਾਂਗਤਾ ਅਵਾਰਡ 
• ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਰੀਹੈਵਬਵਲਟੇਸ਼ਨ 
• ਆਕਸਵਮਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਵਿੱਚ ਆਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਫ੍ਾਇਦੇ 
 

ਵਿਕਲਪਕ ਕਿਰੇਜ਼ ਲਈ ਵਕੰਨੀ ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? 
 
ਵਵਕਲਪਕ ਕਵਰੇਜ਼ ਲਈ ਵਕਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਵਕਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਦ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਗੀਕਰਣ ਦੇ 
ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਛਲੇ ਕਲੇਮਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲੇਗੀ ਵਜਸ ਵਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।  

 
ਹਰੇਕ ਉਦਯੋਗ ਵਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਉਦਯੋਵਗਕ ਵੰਡ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰ ਨ ੰ  WCB ਦੁਆਰਾ ਅਸਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਵਕਲਪਕ ਕਵਰੇਜ ਦੇ 
ਿਰਚ ਦਾ ਵਹਸਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਿਰੀਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਰਕਮ ਨ ੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਉਦਯੋਵਗਕ ਦਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫ੍ੇਰ 100 ਨਾਲ 
ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

 
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦਯੋਵਗਕ ਦਰ $1.25 ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ $30,000 ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਿਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਵਕਲਪਕ 
ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਿਰਚ $375 ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰੇਟ ਦਿੱਸਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। 
 
ਮੈਨ ੰ  ਵਕੰਨੀ ਕਿਰੇਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 
 
ਹਰੇਕ ਸਾਲ WCB ਵਵਕਲਪਕ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਘਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਅਤੇ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਨਊਨਤਮ ਅਤੇ ਅਵਧਕਤਮ 
ਵਵਚਕਾਰ ਕਵਰੇਜ਼ ਦੀ ਵਕਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਿਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2023 ਲਈ, ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਰਕਮ $27,670 ਅਤੇ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ 
$153,380 ਹੈ। 
 
ਕਵਰੇਜ਼ ਦੀ ਉਵਚਿੱਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਲੈਵਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਦ ਜੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨ ੰ  ਵਧਆਨ 
ਵਵਿੱਚ ਰਿੱ ਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘਿੱਟ ਕਵਰੇਜ਼ ਦੀ ਿਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਚੋਟ ਲਿੱ ਗਣ ਜਾਂ ਵਬਮਾਰੀ ਦੀ ਸ ਰਤ ਵਵਿੱਚ, 
ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭ ਕਾਫ੍ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਦ ਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱ ਧ ਕਵਰੇਜ਼ ਿਰੀਦਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 
ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਵਜਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਕਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਫ੍ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਵਿੱ ਤੀ 
ਐਡਵਾਇਜ਼ਰ ਜਾਂ ਪਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸ਼ੁਰੈਂਸ ਕੈਰੀਅਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
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ਕੀ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਿਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਨਊਨਤਮ ਲੈਿਲ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ? 
 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਨਊਨਤਮ ਲੈਵਲ ਦੀ ਿਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤਸੁੀਂ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਚੋਟ ਜਾਂ ਵਬਮਾਰੀ ਕਾਰਣ ਰੋਜਾਨਾਂ 
ਦੇ ਵਬਜ਼ਨੈਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਨਊਨਤਮ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਿੱਤਾ ਹਾਨੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ 
ਹੋਵੋਗੇ; ਵਜਆਦਾਤਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨ ੰ  ਸਬ ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। 
 
ਕੀ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਿਰੇਜ਼ ਦੀ ਵਨਊਨਤਮ ਲੈਿਲ ਨਾਲੋਂ ਿੱਧ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ? 
 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਨਊਨਤਮ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਿਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਮਦਨੀਆਂ ਨ ੰ  ਵਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰੇਜ਼ ਦੀ ਿਰੀਦ/ਵਰਵਨਊ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨ ੰ  ਵਸਿੱ ਧ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 
ਜੇਕਰ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਚੋਟ ਜਾਂ ਵਬਮਾਰੀ ਕਾਰਣ ਭਿੱਤਾ ਹਾਨੀ ਲਾਭ ਲਈ ਇਿੱਕ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। 

 
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਧਆਨ ਵਵਿੱਚ ਰਿੱ ਿੋ ਵਕ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਰੀਦ/ਵਰਵਨਊ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਮਦਨੀਆਂ ਨ ੰ  ਵਸਿੱ ਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ 
ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਵਫ੍ਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਚੋਟ ਲਿੱ ਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਬਮਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰੰਭ ਵਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਭਿੱਤਾ ਹਾਨੀ ਲਾਭ 
ਕਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਨਊਨਤਮ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਹੋਣਗੇ। 2023 ਵਵਿੱਚ, ਘਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਵਨਿੱਜੀ ਕਵਰੇਜ ਦਰ $27,670 ਹੈ। WCB ਦੇ ਇਿੱ ਕ 
ਵਾਰ ਆਮਦਨੀਆਂ ਦੇ ਇਿੱਕ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨ ੰ  ਵਪਛਲੇ ਪਵਰਵਰਤਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਵਵਸਵਥਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 
 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਰੀਦ/ਨਵਵਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨ ੰ  ਸਾਵਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ੍ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਚਾਲ  ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 
ਲਈ ਸਵੀਵਕਰਤ ਆਮਦਨੀਆਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਪਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗਾ।  
 
ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਮਦਨੀਆਂ ਨ ੰ  ਵਕਿੇਂ ਸਾਵਬਤ ਕਰਾਂ? 
 
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਮਦਨੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਾਵਬਤ ਕਰਨ ਲਈ, WCB ਵਪਛਲੇ ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਵਰਟਰਨਾਂ ਅਤੇ 
ਸਮਰਿੱ ਵਥਤ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। WCB ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵਵਨਊ ਏਜੰਸੀ (CRA) ਜਾਂ ਇਿੱ ਕ ਚਾਰਟਰਡ 
ਪਰੋਫ੍ੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਉਂਟੰਟ (CPA) ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਸੁਤੰਤਰ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦਾਈ,ਂ 
WCB ਨ ੰ  ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਮਦਨੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਾਵਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧ  ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 
ਇਿੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਵਿੱ ਚ 50% ਦੀ ਵਿੱਧ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਾਵਬਤ ਕਰਨ ਲਈ WCB ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਪੋਰਟ 
ਕੀਤੀ T4 ਆਮਦਨੀ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਵਬਜ਼ਨੈਸ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਕਮੀ/ਕਰਜੇ ਦੀ ਰਾਿਵੀਂ ਰਕਮ ਨ ੰ  ਵਨਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਹਲੋਵਡੰਗ ਪਰਤੀਸ਼ਿੱਤਤਾ 
ਵਵਿੱ ਚ ਵਾਪਸ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। 
 
ਇਿੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਵਿੱ ਚ 50% ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲੋਂ ਘਿੱਟ ਵਾਲੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਾਵਬਤ ਕਰਨ ਲਈ, WCB ਕੇਵਲ 
ਵਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ T4 ਆਮਦਨੀ 'ਤੇ ਵਵਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।  
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ਇਕਿੱ ਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਾਵਬਤ ਕਰਨ ਲਈ, WCB ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਵਬਜ਼ਨੈਸ ਆਮਦਨੀ 
ਵਵਿੱ ਚ ਪ ੰ ਜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਭਿੱਤਾ ਅਤ ੇਘਰੇਲ  ਿਰਚੇ ਦੀ ਵਬਜ਼ਨੈਸ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲਈਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਵਾਪਸ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।  

 
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕਿੱ ਲੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਰਟਰਨ ‘ਤੇ $25,000 ਨੈਿੱਟ ਵਪਾਰ ਇਨਕਮ ਨ ੰ  ਵਰਕਾਰਡ 
ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਿੱਕ ਪ ੰ ਜੀ ਲਾਗਤ ਭਿੱਤੇ ਦੀ $4,000 ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ $1,000 ਦੀ ਘਰ ਿਰਚੇ ਦੇ ਇਿੱਕ ਵਪਾਰ ਪਰਯੋਗ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 
WCB ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ $30,000 ‘ਤੇ ਪਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕਰੇਗੀ। 
 
WCB ਦੇ ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਆਮਦਨੀਆਂ ਨ ੰ  ਪਰਮਾਵਣਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਿੱਤਾ ਹਾਨੀ ਲਾਭ ਇਨਹ ਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਵਕਸੇ ਘਿੱਟ 'ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਹੁੰ ਦੇ 
ਹਨ:  

 
(1) ਕਵਰੇਜ਼ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਰੀਦੀ ਹ,ੈ ਜਾਂ  
(2) ਆਮਦਨੀਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਪਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਕਮਾਈ ਸੀ ਉਸ ਦਾ WCB ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਪਰਮਾਵਣਤ ਆਮਦਨੀਆ ਕਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਨਊਨਤਮ ਲੈਵਲ ਨਾਲੋਂ ਘਿੱਟ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਨਊਨਤਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 
ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿੋਗੇ।  
 
ਵਧਆਨ ਵਦਓ: ਜੇਕਰ ਆਮਦਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਸ ਕਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨਾਲੋਂ ਘਿੱਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਰੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਿੱਤਾ 
ਹਾਨੀ ਲਾਭਾਂ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਕਲੇਮ ਨ ੰ  ਫ੍ਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ 
ਵਕਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵਨਊਨਤਮ ਵਕਸ਼ਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਘਿੱਟ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਵਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ 
ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।  
 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਵਰੇਜ ਿਰੀਦਣ ਜਾਂ ਨਵਵਆਉਣ ਵਲੇੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨ ੰ  ਪਰਮਾਵਣਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮਨਜ਼ ਰਸ਼ੁਦਾ ਮਜ਼ਦ ਰੀ ਦੀ 
ਹਾਨੀ ਲਈ ਫ੍ਾਇਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਵਵਿੱ ਚ $27,670 ਦੇ ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ ਕਵਰੇਜ ਪਿੱਧਰ 'ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਪਰਮਾਵਣਤ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਮਜ਼ਦ ਰੀ 
ਦੀ ਹਾਨੀ ਲਈ ਫ੍ਾਇਵਦਆਂ ਦੀ ਪੁਨਰਗਣਨਾ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪਰਮਾਵਣਤ ਪਿੱਧਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮਜ਼ਦ ਰੀ ਦੀ ਹਾਨੀ 
‘ਤੇ ਵਮਲਣ ਵਾਲੇ ਫ੍ਾਇਵਦਆਂ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ ਸਿੱਟ ਜਾਂ ਵਬਮਾਰੀ ਦੀ ਵਮਤੀ ‘ਤੇ ਪ ਰਵ ਪਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਡਜੁਡੀਕੇਟਰ ਜਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ 
ਮੈਨੇਜਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦ ਰੀ ਦੀ ਹਾਨੀ ‘ਤੇ ਵਮਲਣ ਵਾਲੇ ਫ੍ਾਇਵਦਆਂ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਲਈ 
ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹਣਗੇ।  
 
ਕੀ ਮੇਰੇ ਚੋਟ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਵਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵਬਜ਼ਨੈਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮੇਰੇ ਭੱਤਾ ਹਾਨੀ ਲਾਭਾਂ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ? 
 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਡਾਕਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਅਤ ੇਵਨਰਣਾਇਕ ਜਾਂ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਵਵਚਕਾਰ ਇਹ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਵਕੰਨਾ ਪਰਵਤਸ਼ਤ 
ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਸਮਰਿੱਥਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨ ੰ  ਵਕਵੇਂ ਪਰਭਾਵਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।  
 
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਿੱਟ ਜਾਂ ਵਬਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਦਾ ਵਸਰਫ਼ 40% 
ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਦੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ WCB ਇਸ ਪਰਵਤਸ਼ਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਸਮਰਿੱਥਾ 'ਤੇ ਪਰਭਾਵ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਰੇਗਾ।  
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ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਾਵਣਤ ਔਸਤ ਕਮਾਈ $30,000 'ਤੇ ਸਥਾਵਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਦਾ 
40% ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਸਮਰਿੱਥਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ $30,000 ਦੇ 60% 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਵੋੇਗਾ, ਜੋ ਵਕ $18,000 ਦੇ 
ਬਰਾਬਰ ਹ।ੈ  

ਭੱਤਾ ਹਾਨੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਵਕਿੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵਬਮਾਰ ਹ ੰ ਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਕੰਨੇ ਲਈ 
ਲਾਭ ਪਾਤਰ ਹੋਿਾਂਗਾ? 
 

ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਭਿੱਤਾ ਹਾਨੀ ਲਾਭਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵਮਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ੍ੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ: 
• ਡਾਕਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਵਿੱਚ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯਗੋਤਾ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 

ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 
• ਵਵਕਲਪਕ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਪਿੱ ਧਰ (2023 ਵਵਿੱਚ $27,670) 
• ਵਵਕਲਪਕ ਕਵਰੇਜ਼ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਰੀਦੀ ਹੈ 
• ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰਮਾਵਣਤ ਆਮਦਨੀਆ ਂ
• ਉਸੇ ਸਿੱ ਟ ਜਾਂ ਵਬਮਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਜਰਤ ਬਦਲੀ ਬੈਵਨਵਫ਼ਟ, ਵਜਸਨ ੰ  ਸਹਾਇਕ ਲਾਭਾਂ ਵਜੋਂ 

ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 'ਤੇ ਵਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ WCB ਮਜ਼ਦ ਰੀ ਦੀ ਹਾਨੀ ਲਈ ਫ੍ਾਇਵਦਆਂ ਨ ੰ  ਘਟਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। 

 
ਹਰੇਕ ਵਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਪਰੋਫ੍ੈਸ਼ਨਲ ਪਰਸਵਥਤੀਆਂ ਵਿੱ ਿ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਭਿੱਤਾ ਹਾਨੀ ਲਾਭਾਂ ਨ ੰ  
ਪਰਭਾਵਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। WCB ਤੁਹਾਡੀ ਭਿੱਤਾ ਹਾਨੀ ਲਾਭ ਦਰ 'ਤ ੇਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਆਮਦਨੀਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਨ ੰ  ਲਾਗ  
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤੀ ਸਾਰਣੀ ਕੇਵਲ ਭਿੱਤਾ ਹਾਨੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੁਮਾਵਨਤ ਕੀਮਤਾਂ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹ।ੈ  
 

2023 ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਿਾਰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਵਿਕਲਪਕ 
ਕਿਰੇਜ ਦੇ ਲੈਿਲ 

ਸ਼ ੱ ਧ ਆਮਦਨੀਆਂ ਦੇ 90% 'ਤੇ ਲਗਭੱਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਿਾਲੇ ਭੱਤਾ ਹਾਨੀ 
ਲਾਭ* 

(ਇਕਿੱ ਲੇ ਵਵਅਕਤੀ ਲਈ ਵਗਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਸਰਫ਼ ਵਨਿੱਜੀ ਟੈਕਸ 
ਕਰੈਵਡਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ) 

$27,670 (ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਕਵਰੇਜ ਲੈਵਲ) $842 
$30,000 $853 
$40,000 $1,051 
$50,000 $1,283 
$60,000 $1,486 
$70,000 $1,705 
$80,000 $1,932 
$90,000 $2,142 
$100,000 $2,346 

*ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਿੱ ਲ ਆਮਦਨ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱ ਟ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫ੍ਾਇਦੇ ਦਾ ਦਰ ਤੁਹਾਡੀ 100% 
ਕੁਿੱ ਲ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। 
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ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਲਕ ਲੇਸ਼ਨਾਂ ਵਵਿੱ ਛ ਇਸ ਗਿੱਲ 'ਤੇ ਵਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਬਜ਼ਨੈਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨ ੰ  ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਇੰਸ਼ੁਰੈਂਸ (EI) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਕੈਲਕ ਲੇਸ਼ਨਾਂ ਵਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਵਤ EI ਵਕਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਵਗਵਣਆ ਵਗਆ 
ਹੈ। 
 
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ: ਵਬਜ਼ਨੈਸ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਭੱਤਾ ਹਾਨੀ ਲਾਭ ਵਬਜ਼ਨੈਸ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ 
ਆਧਾਵਰਤ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਈਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵਬਜ਼ਨੈਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਿੀ ਵਿਉਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ 
ਆਧਾਵਰਤ ਹਨ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਚੋਟ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਵਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਜੇ ਿੀ ਆਪਣੇ ਚੋਟ 
ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕ ੱ ਝ ਕ  ਵਿਉਟੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭੱਤਾ ਹਾਨੀ ਲਾਭ ਜੋ ਉਹ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦੇ ਲੈਿਲ 
ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਉਸ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।  
 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਚੋਟ ਜਾਂ ਵਬਮਾਰੀ ਲਈ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਇੰਸ਼ੁਰੈਂਸ ਪਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਨਹ ਾਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਮ ਵਹਕ ਲਾਭ 
ਮੰਵਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ WCB ਭਿੱਤਾ ਹਾਨੀ ਲਾਭ ਘਿੱਟ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ। 
 
ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਚੋਟ ਜਾਂ ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 61 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਿੱਤਾ ਹਾਨੀ ਲਾਭਾਂ ਦਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਟ ਦੀ ਤਾਰੀਿ ਦੇ 48 ਮਹੀਵਨਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 
 
ਮੇਰੀ ਵਿਕਲਪਕ ਕਿਰੇਜ਼ ਕਦੋਂ ਐਕਟੀਿੇਟ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ? 
 
ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਤਦ ਲਾਗ  ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਵਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਨ ੰ  ਉਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ 
ਸਵੈਚਾਵਲਤ ਰ ਪ ਵਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਨ ੰ  ਵਰਵਨਊ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਵਜਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 
ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵਨਊਨਤਮ ਪਿੱਧਰ ਨ ੰ  ਿਰੀਵਦਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਨ ੰ  ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਨਊਨਤਮ ਪਿੱਧਰ 'ਤੇ 
ਨਵਵਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2022 ਲਈ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਪਿੱ ਧਰ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਿਰੀਦੀ ਹੈ ($27,060), ਜਦੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 
2023 ਨ ੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਰੀਵਨਊ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਵਰੇਜ ਪਿੱ ਧਰ ਨਵੇਂ 2023 ਦੇ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਪਿੱ ਧਰ $27,670 ਤਿੱਕ ਵਧਾ 
ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  
 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਨ ੰ  ਰਿੱ ਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਕਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨ ੰ  ਬਦਲਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  
ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਿੱਕ WCB ਨ ੰ  ਸ ਵਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।  
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ਵਕੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਰੇਜ਼ ਪਰਭਾਿੀ ਰਵਹੰਦੀ ਹੈ?
 
ਵਵਕਲਪਕ ਕਵਰੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰੇਜ ਰਿੱਦ ਕਰਨ ਤਕ ਪਰਭਾਵੀ ਰਵਹੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤਕ WCB ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਨ ੰ  ਇਸ ਲਈ 
ਰਿੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਤੁਸੀਂ WCB ਦੀਆਂ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 
 
ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨ ੰ  ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 
 
ਤੁਹਾਨ ੰ  ਵਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ WCB ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਸਿੱਟ ਜਾਂ ਵਬਮਾਰੀ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨ ੰ  ਚੋਟ ਜਾਂ ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਹਣੋਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।  
 
ਇਿੱਥੇ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਟ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 

1. WCB ਦੇ ਕਲੇਮ ਸਰਵਵਸ ਸੈਂਟਰ ਨ ੰ  ਸਮੋਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੱ ਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਤਿੱਕ 204-954-4321 
'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਵਿੱਚ 1 855-954-4321 'ਤੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਟ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ 
ਕਰੋ। 
 

2. WCB ਦੀ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ https://www.wcb.mb.ca ਰਾਹੀਂ ਇਿੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਘਟਨਾ ਵਰਪੋਰਟ ਫ੍ਾਰਮ ਭਰੋ 
 

3. ਵਰਕਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸੰਸਕਰਣ ਪ ਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੋ ਜਾਂ WCB ਨ ੰ  ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਭੇਜੋ  
Workers Compensation Board of Manitoba 
333 Broadway 
Winnipeg, MB,  R3C 4W3 

 
ਕੈਲਕ ਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਭ ਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੈਨ ੰ  ਵਕਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?  
 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਲਿੱ ਗਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਮਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕਮਾਈ ਦੇ 
ਪਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਲੇਮ ਸਰਵਵਸ ਸੈਂਟਰ ਨ ੰ  204-954-4321 ਜਾਂ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ 1 855-
954-4321 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਅਸੈਿੱਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨ ੰ  ਇਸ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਲਿ ਸਕਦੇ ਹੋ:  
 
 
 

Workers Compensation Board of Manitoba 
Compensation Services 
Attention: Payments Department 
333 Broadway, Winnipeg, Manitoba  R3C 4W3 
ਜਾਂ ਸਾਨ ੰ  ਇਿੱਥੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: wcb@wcb.mb.ca 

https://www.wcb.mb.ca/
mailto:wcb@wcb.mb.ca


 

 

ਇਹ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਨ ੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਦ ੇਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ 'ਤ ੇਇਸ ਵਜੋਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ। ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਰਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਨ ੰ ਨ ਅਤੇ ਵਨਯਮ (The Workers Compensation Act and 

Regulations) ਅਤੇ WCB ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਿੋ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ WCB ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ wcb.mb.ca 'ਤ ੇਉਪਲਬਧ ਹਨ।  
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2023 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪਕ ਕਿਰੇਜ਼ 
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ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਵਕਲਵਪਕ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਿਰੀਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੰ  204-
954-4505 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਵਿੱਚ 1 855-954-4321 'ਤੇ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ, ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ 4505 ਜਾਂ 
assessmentservices@wcb.mb.ca 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ 204-954-4900 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਵਿੱਚ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ 
ਨੰਬਰ 1 866-245-0796 'ਤੇ ਫ੍ੈਕਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਵਲਿ ਸਕਦੇ ਹੋ: 
 

Workers Compensation Board of Manitoba 
Assessment Services  
333 Broadway  
Winnipeg, Manitoba  R3C 4W3 


