CIBC ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰ
ਇੰ ਸ਼ੋਰੈਂਸ— ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਸਾਰ
ਕੁਝ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ CIBC ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ?

ਤੁਹਾਡਾ CIBC ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਨ ਆਫ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (PLC) ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਦ ਤੱਕ
ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ
ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। CIBC PLCs ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, The Canada Life Assurance Company (Canada Life)
ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੈਣਦਾਰ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਬੀਮਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬੀਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ PLC ‘ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਕਿਸੇ ਅਸਮਰਥਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਭ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ PLC ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।.
ਆਈਟਮ

ਵਰਣਨ

ਸੁਰੱਖਿਆ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਸਮਰਥਤਾ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ CIBC PLC ਲਈ
ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ।

ਤੁਰੰਤ ਕਵਰੇਜ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ CIBC PLC ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ CIBC PLC ਲਈ
$150,000* ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ।

ਸਹੂਲਤ

ਆਪਣੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ - ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ CIBC PLC ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

*ਇਸ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੀਆਂ PLCs ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।.

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ:

ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ
1 800 465-CIBC (2422)

CIBC ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ‘ਤੇ ਜਾਓ
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ਇਸ ਬੀਮੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ CIBC ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਮ ਸਾਰ ਹੈ। ਲਾਭਾਂ, ਲਾਗਤ, ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਲਹਿਦਗੀਆਂ (ਅਲਹਿਦਗੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਜਦੋਂ
ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ) ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਮੇਤ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੀਮ1 ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਖੋ।.

CIBC PLCs ਲਈ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਅਸਮਰਥਤਾ ਬੀਮਾ
ਸਾਰ

ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ

ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ

ਇਹ ਕੀ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ।

ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥਤਾ।
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੇ
ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਮ ਡਿਊਟੀਆਂ
ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵੋ।

ਅਰਜ਼ੀ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ

y
y
y
y

ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਸਨੀਕ;
18 ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ;
PLC ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ;
CIBC PLC ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਸਹਿ-ਕਰਜ਼ਾ
ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਗਾਰੰਟਰ; ਅਤੇ
y ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 3 CIBC PLC ‘ਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

y
y
y
y

ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ

ਲਾਭ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:
y ਮੌਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ PLC ‘ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ
ਅੰਤ ‘ਤੇ CIBC ਨੂੰ ਦੇਣਯੋਗ ਬਕਾਇਆ;
y ਮੌਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ PLC ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ
ਸੀਮਾ;
y ਮੌਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ PLC ਲਈ
Canada Life-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਧਿਕਤਮ ਕਵਰੇਜ ਰਕਮ;
y ਕੈਪ ਕੀਤੀ ਲਾਈਫ ਬੈਨੀਫਿਟ ਰਕਮ2; ਜਾਂ
y $300,000
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ-ਬੀਮਾ ਵਾਲੇ PLCs ਲਈ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ
ਅਧਿਕਤਮ ਲਾਭ $750,000 ਹੈ।

ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲਾਭ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਯਮਿਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ PLC
ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਭ ਦੀ ਰਕਮ ਹੇਠ
ਲਿਖੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ 3% ਹੁੰਦਾ ਹੈ:
y ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸਮਰਥ ਬਣਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ PLC ‘ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਤ ‘ਤੇ CIBC ਨੂੰ
ਦੇਣਯੋਗ ਬਕਾਇਆ;
y ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਾਹਿਜ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ PLC ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ;
y ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਾਹਿਜ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਮੇ
ਵਾਲੇ PLC ਲਈ Canada Life-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਧਿਕਤਮ
ਕਵਰੇਜ ਰਕਮ;
y ਕੈਪ ਕੀਤੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਰਕਮ3; ਜਾਂ
y $200,000
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲਾਭ, ਅਧਿਕਤਮ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ
ਮਿਆਦ ਲਈ, $6,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ।
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ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਸਨੀਕ;
18 ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ;
PLC ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ;
CIBC PLC ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਸਹਿ-ਕਰਜ਼ਾ
ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਗਾਰੰਟਰ;
y ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 3 CIBC PLC ‘ਤੇ ਅਸਮਰਥਤਾ ਬੀਮਾ
ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ;
y ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥਤਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ
ਰਹੇ ਹੋਵੋ; ਅਤੇ
y ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ
ਹਫ਼ਤਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਘੰਟੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ੇ
ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੌਸਮੀ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ
ਹੋਵੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੌਸਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰ

ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ

ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ

ਅਲਹਿਦਗੀਆਂ (ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ
ਨਹੀਂ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦਾ
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਖੋ)

ਕੋਈ ਲਾਭ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ:
ਕੋਈ ਲਾਭ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ:
y Canada Life ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ
y Canada Life ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ
$150,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਮਾ ਸ਼ੁਰੂ
$150,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਮਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ
ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ
ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ
ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਮਰਥ
ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ
12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦਵਾਈ
ਪਹਿਲਾਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ,
ਲਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸੀ (ਇਹ
ਦਵਾਈ ਲਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸੀ
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜਦ
ੂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀ4ਅਲਹਿਦਗੀ ਹ)ੈ । ਜੇਕਰ
(ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀ4 ਅਲਹਿਦਗੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਲਹਿਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ
ਹੈ)। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਲਹਿਦਗੀ
ਲਾਗੂ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ Canada Life ਨੂੰ ਇਸ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਪੰਨਾ 4 ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
Canada Life ਨੂੰ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਪੰਨਾ 4 ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ
ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
y ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
y ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ
y ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੱਟ ਦੇ ਕਾਰਣ ਮਰ ਜਾਂਦੇ y ਤੁਸੀਂ Canada Life ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਦਾ
ਹੋ
ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ

ਉਡੀਕ ਮਿਆਦ

ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ

ਉਮਰ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਖ਼ਤਮ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ
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ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਲਾਗਤ
ਕੀ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ5 ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ
ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ
ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ
PLC ਬਕਾਇਆ ਨੂੰ ਬੀਮੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਲਾਗੂ
ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ, ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ
ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੀਮਾ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ PLC ਬਕਾਇਆ
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:
y ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ PLC ਦਾ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਬਕਾਇਆ;
y ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ PLC ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ;
y Canada Life ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਲਾਈਫ਼
ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰੇਜ ਸੀਮਾ; ਜਾਂ
y $3,00,000
ਜੇਕਰ ਇੱਕੋ PLC ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਅਧਿਕਤਮ ਕਵਰੇਜ ਰਕਮ ਲਈ
ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ
ਦਰ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ
ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਬਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੀਮੇ ਦਾ
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਖੋ।
ਇਕੱਠੇ ਜੋੜੇ ਗਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ
ਲਾਗੂ ਟੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ CIBC PLC ਤੋਂ ਇਸਦੀ
ਬਿਲਿੰਗ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ5 ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ
ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ
ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਬਾਕੀ
ਬਚੇ PLC ਬਕਾਇਆ ਨੂੰ ਬੀਮੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ
ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੀਮਾ ਬਾਕੀ ਬਚੇ PLC ਬਕਾਇਆ
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:
y ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ PLC ਦਾ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਬਕਾਇਆ;
y ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ PLC ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ;
y Canada Life ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਅਸਮਰਥਤਾ
ਬੀਮੇ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਸੀਮਾ; ਜਾਂ
y $200,000
ਜੇਕਰ ਇੱਕੋ PLC ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਅਧਿਕਤਮ ਕਵਰੇਜ ਰਕਮ ਲਈ
ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ
ਦਰ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ
ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਬਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੀਮੇ ਦਾ
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਖੋ।
ਇਕੱਠੇ ਜੋੜੇ ਗਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ
ਲਾਗੂ ਟੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ CIBC PLC ਤੋਂ ਇਸਦੀ
ਬਿਲਿੰਗ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਬਚਤਾਂ

ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ

ਜਦੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਅਸਮਰਥਤਾ
ਬੀਮੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਅਸਮਰਥਤਾ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ‘ਤੇ 10% ਦੀ ਛੋਟ।

ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਮਰਥ
ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
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ਧਿਆਨ ਦਿਓ: PLC ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

CIBC ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਆਫ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ — ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਸਾਰ | 3

ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ $150,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਤੁਹਾਡੇ CIBC PLC ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ CIBC ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ
ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਭਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨ, ਜੋ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ $150,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ $150,000 ਤੱਕ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਤੁਹਾਡੇ CIBC PLC ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ CIBC
ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਭਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨ, ਜੋ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤੋਂ $150,000 ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। $150,000 ਤੋਂ ਵੱਧ
ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਉਸ
ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ Canada Life ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ Canada Life $150,000 ਤੋਂ
ਵੱਧ ਰਕਮਾਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ $150,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ PLC ਬਕਾਇਆ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ
ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਖੋ।.

ਸਿਹਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਵਾਲ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ $150,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਸਤੇ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ Canada Life ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ PLC ‘ਤੇ $150,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬੀਮੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ, ਅਤੇ Canada Life ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ, ਸੱਚੇ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ (ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ)
ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ Canada Life ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰਾ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਮਾ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਮੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ CIBC ਕ੍ਰੈਡਿਟਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈਲਪ-ਲਾਈਨ ਨੂੰ 1 800 465-6020 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ; ਕਿਸੇ CIBC ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਦੀਕਰਨ
ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ; ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ CIBC ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ, ਇਸ ਵਿਕਲਪਿਕ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ।

ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਦਾਅਵਾ ਫਾਰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ CIBC ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ, cibc.com ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ CIBC ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈਲਪ-ਲਾਈਨ ਨੂੰ 1 800 465-6020 ‘ਤੇ ਕਾਲ
ਕਰਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ Canada Life CIBC ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ CIBC ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ CIBC PLC ‘ਤੇ
ਲਾਭ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। Canada Life ਦੇ ਕੋਲ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦਾ
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਖੋ।

ਵਧੀਕ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ Canada Life ਜਾਂ CIBC ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈਲਪ-ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:
Canada Life
1 800 387-4495
canadalife.com
The Canada Life Assurance Company
330 University Avenue
Toronto, ON M5G 1R8
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CIBC ਕ੍ਰੈਡਿਟਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈਲਪ-ਲਾਈਨ
1 800 465-6020
CIBC Creditor Customer Service
PO Box 3020
Mississauga STN A
Mississauga, ON L5A 4M2

CIBC ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਸ ਬੀਮੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ CIBC ਨੂੰ Canada Life ਤੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਰੁੱਪ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਜੋਖ਼ਮ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੀਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ
CIBC ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੜ-ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੀਮਾ-ਕਾਰ ਕੋਲ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੀਮਾ-ਕਾਰ ਇਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਮੁੜ ਬੀਮੇ ਵਾਲੀ
ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। CIBC ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੀਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ Canada Life ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ The Canada Life Assurance Company ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹਨ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ cibc.com/insurance ‘ਤੇ ਬੀਮੇ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਖੋ ਜਾਂ The Canada Life Assurance Company ਦੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ 1 800 387-4495 ‘ਤੇ ਕਾਲ
ਕਰੋ।
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ਕੈਪ ਕੀਤੀ ਲਾਈਫ ਬੈਨੀਫਿਟ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ CIBC PLC ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਵਾਈ
ਲਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਹੈ ("ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ")। ਕੈਪ ਕੀਤੀ ਲਾਈਫ ਬੈਨੀਫਿਟ ਰਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 12
ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ CIBC ਨੂੰ ਦੇਣਯੋਗ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ CIBC PLC ਦੀ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
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ਕੈਪ ਕੀਤੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ CIBC
PLC ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ (ਉੱਪਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ)
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਪ ਕੀਤੀ ਅਸਮਰਥਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਰਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ CIBC ਨੂੰ ਦੇਣਯੋਗ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ
CIBC PLC ਦੀ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
3

ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ: ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਦਵਾਈ ਲਈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਹੈ।
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ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ PLC ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਵੇਗਾ।

Canada Life ਅਤੇ ਿਡਜ਼ਾਈਨ The Canada Life Assurance Company ਦੇ ਟਰ੍ੇਡਮਾਰਕ ਹਨ।
CIBC ਲੋਗੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ CIBC ਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
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