CIBC ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰ ਇੰ ਸ਼ੋਰੈਂਸ—
ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਸਾਰ
ਕ੍ੁਝ ਅਚਾਨਕ੍ ਵਾਪਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਡਰਵਾਰ ਦੀ ਰੱ ਡਿਆ ਕ੍ਰਨ ਡਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕ੍ਰੋ

ਤੁ ਹਾਡੇ CIBC ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਡਟ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦੀ ਚੋਣ ਡਿਉਂ ਿੀਤੀ ਜਾਵੇ?
ਤੁਹਾਿਾ CIBC ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਨ ਆਫ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (PLC) ਤੁਹਾਿੇ ਟੀਡਚਆਂ ਨੰ ਪਰਾਪਤ ਕ੍ਰਨ ਡਵੱ ਚ ਤੁਹਾਿੀ ਮਦਦ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰ ਨਕ੍ਦ ਤੱ ਕ੍ ਸੁਡਵਧਾਜਨਕ੍ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚ
ਪਰਦਾਨ ਕ੍ਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕ੍ਰ ਕ੍ੁਝ ਅਚਾਨਕ੍ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕ੍ੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਡਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕ੍ਦੇ ਹੋ ਡਕ੍ ਤੁਹਾਿਾ ਪਡਰਵਾਰ ਸੁਰੱਡਿਅਤ ਹੈ। CIBC
PLCs ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰ ਇੰ ਸ਼ੋਰੈਂਸ, The Canada Life Assurance Company (Canada Life) ਦੁਆਰਾ ਡਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੈ ਣਦਾਰ ਦਾ ਸਮਡਹਕ੍ ਬੀਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਮਾ ਤੁਹਾਿੀ ਮੌਤ
ਦੀ ਸਡਿਤੀ ਡਵੱ ਚ ਤੁਹਾਿੇ PLC 'ਤੇ ਬਕ੍ਾਇਆ ਨੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕ੍ਰਨ ਡਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕ੍ਰ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਜੇਕ੍ਰ ਤੁਸੀਂ ਡਕ੍ਸੇ ਅਸਮਰਿਤਾ ਦੇ ਕ੍ਾਰਨ ਕ੍ੰ ਮ ਕ੍ਰਨ
ਡਵੱ ਚ ਅਸਮਰਿ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱ ਕ੍ ਲਾਭ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕ੍ਰ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਿੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ PLC ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਈਟਮ
ਸੁਰੱਡਿਆ

ਵਰਣਨ

ਜੇਕ੍ਰ ਤੁਸੀਂ ਡਕ੍ਸੇ ਅਸਮਰਿਤਾ ਕ੍ਾਰਨ ਕ੍ੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰ ਸਕ੍ਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਡਿਤੀ ਡਵੱ ਚ ਤੁਹਾਿੇ CIBC PLC
ਲਈ ਡਵੱ ਤੀ ਸੁਰੱਡਿਆ।

ਤੁਰੰਤ ਕ੍ਵਰੇਜ

ਜੇਕ੍ਰ ਤੁਹਾਿੀ CIBC PLC ਮਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਮੌਕ੍ੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕ੍ਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱ ਕ੍ CIBC PLC
ਲਈ $150,000* ਤੱ ਕ੍ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ।

ਸਹਲਤ

ਆਪਣੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪਰੀਮੀਅਮਾਂ ਲਈ ਵੱ ਿਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕ੍ਰਨ ਬਾਰੇ ਡਚੰ ਤਾ ਨਾ ਕ੍ਰੋ - ਉਹ ਤੁਹਾਿੇ CIBC PLC ਿਾਤੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਾਰਜ
ਕ੍ੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਡਦਿਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

*ਇਸ ਰਕ੍ਮ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਵਾਲੀਆਂ PLCs ਲਈ ਤੁਹਾਨੰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਡਸਹਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ:

ਅੱਜ ਕਿਸੇ CIBC ਸਲਾਹਿਾਰ ਨਾਲ
1 800 465-CIBC (2422) 'ਤੇ ਗੱਲ ਿਰੋ

CIBC ਬੈਂਕ ਿੰ ਗ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਜਾਓ
cibc.com/creditor 'ਤੇ ਜਾਓ
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ਇਸ ਬੀਮੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਵ ਲਕਿ ਹੈ ਅਤੇ ਕ ਸੇ ਵੀ CIBC ਉਤਿਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨਿੰ ਿਰਾਿਤ ਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਉਤਿਾਦ ਦੇ ਸਾਰ ਕਵਿੱ ਚ ਕਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਜਾਣ ਾਰੀ
ਦਾ ਮ ਸਦ ਕਸਰਫ ਇਿੱ

ਆਮ ਸਾਰ ਹੈ। ਲਾਭਾਂ, ਲਾਗਤ, ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਲਕਹਦਗੀਆਂ (ਅਲਕਹਦਗੀਆਂ ਅਕਜਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਜਦੋਂ ਲਾਭਾਂ ਦਾ

ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ) ਦੇ ਿਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਮੇਤ ਵਰੇਜ ਦੇ ਿਰੇ ਵੇਰਕਵਆਂ ਲਈ ਕ ਰਿਾ ਰ ੇ ਬੀਮੇ1 ਦਾ ਸਰਟੀਕਫ ੇਟ ਦੇਖੋ।

CIBC PLCs ਲਈ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਅਸਮਰਥਤਾ ਬੀਮਾ
ਸਾਰ

ਇਹ ੀ ਵਰ ਰਦਾ ਹੈ

ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ

ਕਿਸਏਕਬਕਲਟੀ ਇਿੰ ਸ਼ੋਰੈਂਸ

ਜਾਨੀ ਨੁ ਸਾਨ।

ਕਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿੱ ਟ ਦੇ ਾਰਨ ਿੰ ਮ ਰਨ ਕਵਿੱ ਚ ਅਸਮਰਥਤਾ।
ਇਹ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਕ ਤੁਸੀਂ ਮੌਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮੇਤ, ਆਿਣੇ ਫੁਿੱ ਲ-ਟਾਈਮ ਜਾਂ
ਮੁਿੱ ਖ ਿੇਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਆਿਣੀਆਂ ਆਮ ਕਿਊਟੀਆਂ ਨਿੰ ਿਰਾ ਰਨ ਕਵਿੱ ਚ ਿਰੀ ਤਰਹਾਂ
ਅਸਮਰਥ ਹੋਵ।ੋ

ਅਰਜ਼ੀ ੌ ਣ ਦੇ ਸ ਦਾ ਹੈ

•

ੈਨੇਿਾ ਦਾ ਵਸਨੀ ;

•

ੈਨੇਿਾ ਦਾ ਵਸਨੀ ;

• 18 ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ;

• 18 ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ;

• PLC ਲਈ ਿਰਵਾਕਨਤ;

• PLC ਲਈ ਿਰਵਾਕਨਤ;

• CIBC PLC 'ਤੇ ਇਿੱ

ਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲਾ, ਸਕਹ- ਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ

• CIBC PLC 'ਤੇ ਇਿੱ

ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਗਾਰਿੰ ਟਰ; ਅਤੇ

ਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲਾ, ਸਕਹ- ਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ

ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਗਾਰਿੰ ਟਰ;

• ਿਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 3 CIBC PLC 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ

• ਿਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 3 CIBC PLC 'ਤੇ ਅਸਮਰਥਤਾ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ

ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਚਾਹੀਦਾ;

• ਕ ਸੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥਤਾ ਲਾਭ ਿਰਾਿਤ ਨਾ ਰ ਰਹੇ ਹੋਵ;ੋ
ਅਤੇ

• ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਵਿੱ ਚ ਲਿੱਗੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਿਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ
25 ਘਿੰ ਟੇ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਮੁਿੱ ਖ ਿੇਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਿੀਆਂ ਕਨਯਮਤ ਕਿਊਟੀਆਂ
ਜਾਂ ਇਿੱ

ਮੌਸਮੀ ਰਮਚਾਰੀ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਿੀਆਂ ਕਿਊਟੀਆਂ ਰਨ ਦੇ ਯੋਗ

ਹੋਵ।ੋ ਜੇ ਰ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ
ਘਿੱ ਟ ਇਿੱ
ਇਹ ਕ ਿੰ ਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰਦਾ
ਹੈ

ਲਾਭ ਹੇਠ ਕਲਖੀਆਂ ਰ ਮਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ:

• ਮੌਤ ਦੀ ਕਮਤੀ 'ਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ PLC 'ਤੇ ਕਦਨ ਦਾ
ਅਿੰ ਤ 'ਤੇ CIBC ਨਿੰ ਦੇਣਯੋਗ ਬ ਾਇਆ;

• ਮੌਤ ਦੀ ਕਮਤੀ 'ਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ PLC ਦੀ ਰੈਕਿਟ

ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਭ ਦੀ ਰ ਮ ਹੇਠ ਕਲਖੀਆਂ ਰ ਮਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ
ਘਿੱ ਟ ਦਾ 3% ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ:

• ਤੁਹਾਿੇ ਿਕਹਲੀ ਵਾਰ ਅਸਮਰਥ ਬਣਨ ਦੀ ਕਮਤੀ 'ਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ
PLC 'ਤੇ ਕਦਨ ਦਾ ਅਿੰ ਤ 'ਤੇ CIBC ਨਿੰ ਦੇਣਯੋਗ ਬ ਾਇਆ;

• ਤੁਹਾਿੇ ਿਕਹਲੀ ਵਾਰ ਅਿਾਕਹਜ ਹੋਣ ਦੀ ਕਮਤੀ 'ਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ
PLC ਦੀ ਰੈਕਿਟ ਸੀਮਾ;

ਿਰਵਾਕਨਤ ਅਕਧ ਤਮ ਵਰੇਜ ਰ ਮ;

•

2

ੈਿ ੀਤੀ ਲਾਈਫ ਬੈਨੀਕਫਟ ਰ ਮ ; ਜਾਂ

ਕਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਿੰ ਮ ੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲਾਭ ਤੁਹਾਿੇ ਕਨਯਕਮਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ PLC ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗ

ਸੀਮਾ;

• ਮੌਤ ਦੀ ਕਮਤੀ 'ਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ PLC ਲਈ Canada Life-

ਮੌਸਮੀ ਰਮਚਾਰੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਿੱ ਟੋ-

• ਤੁਹਾਿੇ ਿਕਹਲੀ ਵਾਰ ਅਿਾਕਹਜ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ PLC ਲਈ
Canada Life-ਿਰਵਾਕਨਤ ਅਕਧ ਤਮ ਵਰੇਜ ਰ ਮ;

• $300,000
•

ਅਕਧ ਤਮ ਲਾਭ $750,000 ਹੈ।

• $200,000
ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲਾਭ, ਅਕਧ ਤਮ 24 ਮਹੀਕਨਆਂ ਦੀ ਕਮਆਦ
ਲਈ, $6,000 ਿਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ।

2 | CIBC

3

ੈਿ ੀਤੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਬੈਨੀਕਫਟ ਰ ਮ ; ਜਾਂ

ਤੁਹਾਿੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ-ਬੀਮਾ ਵਾਲੇ PLCs ਲਈ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ

ਸਾਰ
ਅਲਕਹਦਗੀਆਂ (ਿਰੀ
ਸਚੀ ਨਹੀਂ।

ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ

ਕਿਸਏਕਬਕਲਟੀ ਇਿੰ ਸ਼ੋਰੈਂਸ

ੋਈ ਲਾਭ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਰ:

• Canada Life ਦੁਆਰਾ ਿਰਵਾਕਨਤ ਬੀਮਾ ਵਰੇਜ $150,000 ਜਾਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਿਾ ਬੀਮਾ ਸ਼ੁਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕਮਤੀ ਤੋਂ 12

ਵੇਰਕਵਆਂ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦਾ

ਕੋੋਈ ਲਾਭ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਰ:

• Canada Life ਦੁਆਰਾ ਿਰਵਾਕਨਤ ਬੀਮਾ ਵਰੇਜ $150,000 ਜਾਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਿਾ ਬੀਮਾ ਸ਼ੁਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕਮਤੀ ਤੋਂ 12

ਮਹੀਕਨਆਂ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਕ ਸੇ ਅਕਜਹੀ ਸਕਥਤੀ ਜਾਂ ਕਸਹਤ ਸਮਿੱ ਕਸਆ

ਸਰਟੀਕਫ ੇਟ ਦੇਖ)ੋ

ਮਹੀਕਨਆਂ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਕ ਸੇ ਅਕਜਹੀ ਸਕਥਤੀ ਜਾਂ ਕਸਹਤ

ਰ ੇ ਤੁਹਾਿੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਜਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਬੀਮੇ ਦੀ

ਸਮਿੱ ਕਸਆ ਰ ੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਜਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ

ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਿਕਹਲਾਂ 12 ਮਹੀਕਨਆਂ ਕਵਿੱ ਚ ਇਲਾਜ ਿਰਾਿਤ ੀਤਾ ਸੀ,

ਆਿਣੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਿਕਹਲਾਂ 12 ਮਹੀਕਨਆਂ ਕਵਿੱ ਚ ਇਲਾਜ

ਦਵਾਈ ਲਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਕ ਸੇ ਿਾ ਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸੀ (ਇਹ

ਿਰਾਿਤ ੀਤਾ ਸੀ, ਦਵਾਈ ਲਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਕ ਸੇ ਿਾ ਟਰ ਦੀ

ਿਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜਦ ਮੈਿੀ ਲ ਸਕਥਤੀ ਅਲਕਹਦਗੀ ਹੈ)। ਜੇ ਰ
4

ਸਲਾਹ ਲਈ ਸੀ (ਇਹ ਿਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜਦ ਮੈਿੀ ਲ ਸਕਥਤੀ

ਤੁਹਾਨਿੰ ਯ ੀਨ ਹੈ ਕ ਇਹ ਅਲਕਹਦਗੀ ਤੁਹਾਿੀ ਸਕਥਤੀ 'ਤੇ ਲਾਗ

4

ਅਲਕਹਦਗੀ ਹੈ)। ਜੇ ਰ ਤੁਹਾਨਿੰ ਯ ੀਨ ਹੈ ਕ ਇਹ ਅਲਕਹਦਗੀ

ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕ ਰਿਾ ਰ ੇ Canada Life ਨਿੰ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ

ਤੁਹਾਿੀ ਸਕਥਤੀ 'ਤੇ ਲਾਗ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕ ਰਿਾ ਰ ੇ Canada

ਿਿੰ ਨਾ 4 'ਤੇ ਕਦਿੱ ਤੇ ਨਿੰਬਰ 'ਤੇ ਾਲ ਰੋ।

Life ਨਿੰ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਿਿੰ ਨਾ 4 'ਤੇ ਕਦਿੱ ਤੇ ਨਿੰਬਰ 'ਤੇ ਾਲ

• ਕ ਸੇ ਅਿਰਾਕਧ ਜੁਰਮ ਰਨ ਜਾਂ ਰਨ ਦੀ ੋਕਸ਼ਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ

ਰੋ।

ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਿੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

• ਤੁ ਹਾਡਾ ਬੀਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਮਤੀ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਆਪਣੇ- • ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਦੇ ਾਰਨ ਿੰ ਮ ਰਨਾ ਬਿੰ ਦ ਨਹੀਂ ਰਦੇ ਹੋ
ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੱਟ ਦੇ ਕਾਰਣ ਮਰ ਜਾੀਂਦੇ ਹੋ
• ਤੁਸੀਂ Canada Life ਨਿੰ ਆਿਣੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਦਾ
ਤਸੱ ਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਸਬਤ ਨਹੀਂ ਕਦਿੰ ਦੇ ਹੋ

ਉਿੀ ਕਮਆਦ

ਲਾਗ ਨਹੀਂ

ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਬਣਨ ਤੋਂ ਿਕਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨਿੰ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣ ਦੀ
ਕਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਕਦਨ ਉਿੀ

ਉਮਰ ਦੀ ਵਰੇਜ ਿਤਮ ਹੁਿੰ ਦੀ 70

ਰਨੀ ਿਵੇਗੀ।

70

ਹੈ
ਤੁਹਾਿੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਿੇ ਿਰੀਮੀਅਮ5 ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਣਨਾ ੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨਿੰ
ਜੋਕੜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰ ਕ ਸੇ ਵੀ ਕਦਨ ਤੁਹਾਿੇ 'ਤੇ ਬ ਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ

ਜੋਕੜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰ ਕ ਸੇ ਵੀ ਕਦਨ ਤੁਹਾਿੇ 'ਤੇ ਬ ਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ

ਤੁਹਾਿੇ ਿਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ਤੁਹਾਿੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਬਾ ੀ ਬਚੇ PLC

ਗਣਨਾ ਤੁਹਾਿੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਬਾ ੀ ਬਚੇ PLC ਬ ਾਇਆ ਨਿੰ ਬੀਮੇ ਦਾ

ਉਸ ਕਦਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਿਰੀਮੀਅਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬ ਾਇਆ ਨਿੰ ਬੀਮੇ ਦਾ ਸਰਟੀਕਫ਼ ੇਟ ਕਵਿੱ ਚ ਕਦਿੱ ਤੀ ਲਾਗ ਹੋਣ
ਵਾਲੀ ਿਰੀਮੀਅਮ ਦਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਰ ੇ ੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਸ ਕਦਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਿਰੀਮੀਅਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਿੇ ਿਰੀਮੀਅਮ ਦੀ
ਸਰਟੀਕਫ਼ ੇਟ ਕਵਿੱ ਚ ਕਦਿੱ ਤੀ ਲਾਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿਰੀਮੀਅਮ ਦਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ
ਰ ੇ ੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਜਸ ਮਹੀਨੇ ਕਵਿੱ ਚ ਿਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ੀਤੀ

ਕਜਸ ਮਹੀਨੇ ਕਵਿੱ ਚ ਿਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਹੀਨੇ

ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਿਕਹਲੇ ਕਦਨ ਤੁਹਾਿੀ ਉਮਰ ਨਿੰ ਤੁਹਾਿੀ

ਦੇ ਿਕਹਲੇ ਕਦਨ ਤੁਹਾਿੀ ਉਮਰ ਨਿੰ ਤੁਹਾਿੀ ਿਰੀਮੀਅਮ ਦਰ ਡਨਰਧਾਡਰਤ

ਿਰੀਮੀਅਮ ਦਰ ਡਨਰਧਾਡਰਤ ਰਨ ਲਈ ਵਰਕਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰਨ ਲਈ ਵਰਕਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਿਾ ੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੀਮਾ ਬਾ ੀ ਬਚੇ PLC ਬ ਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ
ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ:

• ਤੁਹਾਿੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ PLC ਦਾ ਕਦਨ ਦੇ ਅਿੰ ਤ ਦਾ ਬ ਾਇਆ;
• ਤੁਹਾਿੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ PLC ਦੀ ਰੈਕਿਟ ਸੀਮਾ;
• Canada Life ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨਿੰ ਦਿੱ ਸੀ ਗਈ ਲਾਈਫ ਇਿੰ ਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਰੇਜ
ਸੀਮਾ; ਜਾਂ

ਤੁਹਾਿਾ ੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੀਮਾ ਬਾ ੀ ਬਚੇ PLC ਬ ਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ
ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ:

• ਤੁਹਾਿੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ PLC ਦਾ ਕਦਨ ਦੇ ਅਿੰ ਤ ਦਾ ਬ ਾਇਆ;
• ਤੁਹਾਿੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ PLC ਦੀ ਰੈਕਿਟ ਸੀਮਾ;
• Canada Life ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨਿੰ ਦਿੱ ਸੀ ਗਈ ਅਸਮਰਥਤਾ ਬੀਮੇ ਦੀ
ਵਰੇਜ ਸੀਮਾ; ਜਾਂ

• $200,000

• $3,00,000
ਜੇ ਰ ਇਿੱ ੋ PLC 'ਤੇ ਇਿੱ ੋ ਅਕਧ ਤਮ ਵਰੇਜ ਰ ਮ ਲਈ ਦੋ

ਜੇ ਰ ਇਿੱ ੋ PLC 'ਤੇ ਇਿੱ ੋ ਅਕਧ ਤਮ ਵਰੇਜ ਰ ਮ ਲਈ ਦੋ

ਕਵਅ ਤੀਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਰੀਮੀਅਮ ਦਰ ਵਿੱ ਿੀ

ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਕਵਅ ਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਆਧਾਕਰਤ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ

ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਕਵਅ ਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਆਧਾਕਰਤ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ
ਵੇਰਕਵਆਂ ਲਈ ਕ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਕਲਆਂ ਕਵਿੱ ਚ ਿਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਬਣਨਾ
ਕ ਵੇਂ ੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੀਮੇ ਦਾ ਸਰਟੀਕਫ ੇਟ ਦੇਖ।ੋ

ਕਵਅ ਤੀਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਰੀਮੀਅਮ ਦਰ ਵਿੱ ਿੀ
ਬਾਰੇ ਵੇਰਕਵਆਂ ਲਈ ਕ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਕਲਆਂ ਕਵਿੱ ਚ ਿਰੀਮੀਅਮ ਦੀ
ਬਣਨਾ ਕ ਵੇਂ ੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੀਮੇ ਦਾ ਸਰਟੀਕਫ ੇਟ ਦੇਖ।ੋ

ਇ ਿੱ ਠੇ ਜੋੜੇ ਗਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੀਮਾ ਿਰੀਮੀਅਮ, ਅਤੇ ੋਈ ਵੀ ਲਾਗ ਟੈ ਸ,

ਇ ਿੱ ਠੇ ਜੋੜੇ ਗਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੀਮਾ ਿਰੀਮੀਅਮ, ਅਤੇ ੋਈ ਵੀ ਲਾਗ ਟੈ ਸ,

ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹਨ।

ਲਾਗ ਨਹੀਂ

ਜਦੋਂ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਇਿੱ

ਤੁਹਾਿੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ CIBC PLC ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਕਬਕਲਿੰਗ ਕਮਤੀ 'ਤੇ ਵਸਲੇ
ਬਚਤਾਂ

5

ਤੁਹਾਿੇ ਿਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਣਨਾ ੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨਿੰ

ਤੁਹਾਿੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ CIBC PLC ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਕਬਕਲਿੰਗ ਕਮਤੀ 'ਤੇ ਵਸਲੇ ਜਾਂਦੇ
ਕਬਨੈ ਾਰ ਨਿੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਅਸਮਰਥਤਾ ਬੀਮੇ ਦੋਵਾਂ

ਲਈ ਮਨਜ਼ਰੀ ਕਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਅਸਮਰਥਤਾ ਬੀਮਾ ਿਰੀਮੀਅਮ
CIBC ਿਰਸਨਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਆਫ਼ ਰੈਕਿਟ — ਉਤਿਾਦ ਦਾ ਸਾਰ | 3

'ਤੇ 10% ਦੀ ਛੋਟ।

ਕਧਆਨ ਕਦਓ: PLC ਕਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਦੋ ਕਵਅ ਤੀਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ੀਤਾ ਜਾ ਸ ਦਾ ਹੈ।

4 | CIBC

ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਵਰੇਜ ਿਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੁੰਦੀ ਹੈ
ਜੇ ਰ ਤੁਹਾਿੀ ਰੈਕਿਟ ਸੀਮਾ $150,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੀ ਵਰੇਜ ਤੁਹਾਿੇ CIBC PLC ਨਿੰ ਮਨਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕਦਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ CIBC ਨਿੰ ਤੁਹਾਿੀ
ਦਸਤਖਤ ੀਤੀ ਅਤੇ ਿਰੀ ਭਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿਰਾਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਦਨ, ਜੋ ਵੀ ਬਾਅਦ ਕਵਿੱ ਚ ਹੋਵ,ੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਕਸਹਤ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਦੇਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇ ਰ ਤੁਹਾਿੀ ਰੈਕਿਟ ਸੀਮਾ $150,000 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੀ $150,000 ਤਿੱ

ਦੀ ਵਰੇਜ ਤੁਹਾਿੇ CIBC PLC ਨਿੰ ਮਨਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕਦਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ CIBC ਨਿੰ ਤੁਹਾਿੀ

ਦਸਤਖਤ ੀਤੀ ਅਤੇ ਿਰੀ ਭਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿਰਾਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਦਨ, ਜੋ ਵੀ ਬਾਅਦ ਕਵਿੱ ਚ ਹੋਵ,ੇ ਤੋਂ $150,000 ਤਿੱ

ਸ਼ੁਰ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। $150,000 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਦੀਆਂ ਰ ਮਾਂ ਲਈ

ਵਰੇਜ ਲਈ ਤੁਹਾਨਿੰ ਕਸਹਤ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ, ਜੇ ਰ ਮਨਜ਼ਰੀ ਕਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੀ ਵਰੇਜ ਉਸ ਕਦਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ਹੋ
ਜਾਵੇਗੀ ਕਜਸ ਕਦਨ Canada Life ਤੁਹਾਨਿੰ ਅਕਜਹੀ ਮਨਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਕਲਖਤੀ ਰਿ ਕਵਿੱ ਚ ਸਕਚਤ ਰੇਗਾ। ਜੇ ਰ Canada Life $150,000 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਰ ਮਾਂ ਲਈ
ਵਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਿੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਿੰ ਅਸਵੀ ਾਰ ਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ $150,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਦੇ PLC ਬ ਾਇਆ ਲਈ ਤੁਹਾਿੀ ਬੀਮਾ ਵਰੇਜ ਲਾਗ ਰਹੇਗੀ। ਿਰੇ
ਵੇਰਕਵਆਂ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦਾ ਸਰਟੀਕਫ ੇਟ ਦੇਖੋ।

ਕਸਹਤ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਸਵਾਲ
ਜੇ ਰ ਤੁਸੀਂ $150,000 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਦੀ ਰ ਮ ਵਾਸਤੇ ਵਰੇਜ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਦਿੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ Canada Life ਇਹ ਡਨਰਧਾਡਰਤ ਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਿੀ ਕਸਹਤ ਜਾਣ ਾਰੀ
ਇ ਿੱ ਠੀ ਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਕ

ੀ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ PLC 'ਤੇ $150,000 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਦੀ ਬੀਮੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਹਿੱ ਤਵਿਰਨ ਹੈ ਕ ਤੁਹਾਿੇ ਕਸਹਤ

ਸਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਸਵਾਲਾਂ, ਅਤੇ Canada Life ਦੁਆਰਾ ਿੁਿੱ ਛੇ ਗਏ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ, ਸਿੱ ਚੇ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਿੰ ਿਰਨ ਹੋਣ। ਜੇ ਰ ਤੁਸੀਂ (ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੀ ਜਾਇਦਾਦ) ਦਾਅਵਾ ਿੇਸ਼
ਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ Canada Life ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਿੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਰ ਸ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਰ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧ ਕਵਿੱ ਚ
ਜਾਣ ਾਰੀ ਲਈ ਕ ਸੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਵਿੱ ਚ ੁਝ ਛੁਿਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਕਬਆਨ ਕਦਿੰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ੋਈ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧਰਾ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿਾ ਬੀਮਾ
ਰਿੱ ਦ ਹੋ ਸ ਦਾ ਹੈ।

30 ਕਦਨਾਾਂ ਦੀ ਸਮੀਕਿਆ ਦੀ ਕਮਆਦ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਿਵੇਂ ਿਰਨਾ ਹੈ
ਤੁਹਾਿੇ ੋਲ ਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਨ ਲਈ ਕ

ੀ ਇਹ ਤੁਹਾਿੀਆਂ ਜ਼ਰਰਤਾਂ ਨਿੰ ਿਰਾ ਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਿੇ ਬੀਮੇ ਦਾ ਸਰਟੀਕਫ ੇਟ ਿਰਾਿਤ

ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਕਦਨ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਰ ਤੁਸੀਂ 30 ਕਦਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਕਮਆਦ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਰਿੱ ਦ ਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨਿੰ ਤੁਹਾਿੇ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ੀਤੇ ਗਏ ਕ ਸੇ ਵੀ
ਿਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਿਰਾ ਕਰਫਿੰ ਿ ਿਰਾਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਕ ਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ CIBC ਰੈਕਿਟਰ ਇਿੰ ਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈਲਿਲਾਈਨ ਨਿੰ 1 800 465-6020 'ਤੇ ਾਲ ਰ ੇ; ਕ ਸੇ CIBC ਬੈਂਕ ਿੰ ਗ ਸੈਂਟਰ ਕਵਿੱ ਚ ਇਿੱ
;ੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੇ CIBC ਬੈਂਕ ਿੰ ਗ ਸੈਂਟਰ ਨਿੰ ਰਿੱ ਦ ਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲਾ ਇਿੱ

ਰਿੱ ਦੀ ਰਨ ਫਾਰਮ ਨਿੰ ਭਰ

ਿਿੱ ਤਰ ਭੇਜ ,ੇ ਇਸ ਕਵ ਲਕਿ ਬੀਮਾ ਵਰੇਜ ਨਿੰ ਰਿੱ ਦ ਰ ਸ ਦੇ ਹੋ।

ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਿਰਨਾ ਹੈ
ਦਾਅਵਾ ਫਾਰਮ ਕ ਸੇ ਵੀ CIBC ਬੈਂਕ ਿੰ ਗ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ, cibc.com 'ਤੇ ਜਾ ੇ ਜਾਂ CIBC ਰੈਕਿਟ ਇਿੰ ਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈਲਿਲਾਈਨ ਨਿੰ 1 800 465-6020 'ਤੇ ਾਲ ਰ ੇ
ਉਿਲਬਧ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਸਫ਼ਾਕਰਸ਼ ਰਦੇ ਹਾਂ ਕ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਯੁ ਤ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਜਿੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸ ੇ ਦਾਅਵਾ ਰੋ।
ਜੇ ਰ ਤੁਹਾਿਾ ਦਾਅਵਾ ਮਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ Canada Life CIBC ਨਿੰ ਲਾਭ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ CIBC ਤੁਹਾਿੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ CIBC PLC 'ਤੇ ਲਾਭ ਦਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਲਾਗ ਰਦੀ ਹੈ। Canada Life ਦੇ ੋਲ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਰਨ ਲਈ ਮਹਿੱ ਤਵਿਰਨ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਿਰੇ ਵੇਰਕਵਆਂ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦਾ ਸਰਟੀਕਫ ੇਟ ਦੇਖੋ।

ਵਧੀਿ ਸਵਾਲਾਾਂ ਲਈ ਡਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰਨਾ ਹੈ
ਡਕ੍ਰਪਾ ਕ੍ਰਕ੍ੇ Canada Life ਜਾਂ CIBC ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇੰ ਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਇੱ ਿੇ ਸੰ ਪਰਕ੍ ਕ੍ਰੋ:
Canada Life
1 800 387-4495
canadalife.com
The Canada Life Assurance Company
330 University Avenue
Toronto, ON M5G 1R8

CIBC ਕ੍ਰੈਡਿਟਰ ਇੰ ਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ
1 800 465-6020
CIBC Creditor Customer Service
PO Box 3020
Mississauga STN A
Mississauga, ON L5A 4M2
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CIBC ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ
ਇਸ ਬੀਮੇ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਰਵਾਉਣ ਲਈ CIBC ਨਿੰ Canada Life ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਿਰਾਿਤ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਰੁਿੱ ਿ ਿਾਕਲਸੀ ਤਕਹਤ ਜੋਖਮ ਲਈ
ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੀਮਾ ਹੋ ਸ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ CIBC ਨਾਲ ਸਬੰ ਡਧਤ ਮੁੜ-ਬੀਮਾ ਰਨ ਵਾਲੇ ਬੀਮਾ ਾਰ ੋਲ ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਰਿ ਕਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਅਿੰ ਸ਼ ਰਿ ਕਵਿੱ ਚ ਹੋ ਸ ਦਾ ਹੈ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੀਮਾ ਰਨ
ਵਾਲਾ ਬੀਮਾ ਾਰ ਇਸ ਇਿੰ ਤਜ਼ਾਮ ਤਕਹਤ ਮੁੜ ਬੀਮੇ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। CIBC ਵਿੱ ਲੋਂ ਇਸ ਬੀਮੇ ਨਿੰ ਿਰੋਤਸਾਕਹਤ ਰਨ ਵਾਲੇ ਿਰਕਤਕਨਧੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਿਰਾਿਤ ਰ
ਸ ਦੇ ਹਨ।

1 ਡਕ੍ਰਪਾ ਕ੍ਰਕ੍ੇ cibc.com/insurance 'ਤੇ ਬੀਮੇ ਦਾ ਨਮਨਾ ਸਰਟੀਡਫਕ੍ੇਟ ਦੇਿੋ ਜਾਂ The Canada Life Assurance Company ਦੇ ਗਾਹਕ੍ ਸੇਵਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੰ 1 800 387-4495 'ਤੇ
ਕ੍ਾਲ ਕ੍ਰੋ।
2 ਕ੍ੈਪ ਕ੍ੀਤੀ ਲਾਈਫ ਬੈਨੀਡਫਟ ਰਕ੍ਮ ਡਸਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਲਾਗ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੇਕ੍ਰ ਡਕ੍ਸੇ ਅਡਜਹੀ ਸਡਿਤੀ ਜਾਂ ਡਸਹਤ ਸਮੱ ਡਸਆ ਕ੍ਾਰਨ ਤੁਹਾਿੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਡਵੱ ਚ ਯੋ ਗਦਾਨ ਪਾਇਆ
ਡਗਆ ਹੈ ਡਜਸ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਿੇ CIBC PLC 'ਤੇ ਪਡਹਲੀ ਵਾਰ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕ੍ਵਰੇਜ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਦੇ 12 ਮਹੀਡਨਆਂ ਡਵੱ ਚ
ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਪਰਾਪਤ ਕ੍ੀਤਾ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਡਕ੍ਸੇ ਿਾਕ੍ਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਹੈ ("ਮੈਿੀਕ੍ਲ ਇਲਾਜ")। ਕ੍ੈਪ ਕ੍ੀਤੀ ਲਾਈਫ ਬੈਨੀਡਫਟ ਰਕ੍ਮ ਤੁਹਾਿੇ ਦੁਆਰਾ ਪਡਹਲੀ ਵਾਰ
ਮੈਿੀਕ੍ਲ ਇਲਾਜ ਪਰਾਪਤ ਕ੍ਰਨ ਦੀ ਡਮਤੀ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਦੇ 12 ਮਹੀਡਨਆਂ ਡਵੱ ਚ CIBC ਨੰ ਦੇਣਯੋਗ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ CIBC PLC ਦੀ ਡਦਨ ਦੇ ਅੰ ਤ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਿੀ ਰਕ੍ਮ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

3 ਕ੍ੈਪ ਕ੍ੀਤੀ ਅਸਮਰਿਤਾ ਬੈਨੀਡਫਟ ਰਕ੍ਮ ਡਸਰਫ਼ ਤਾਂ ਲਾਗ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੇਕ੍ਰ ਡਕ੍ਸੇ ਅਡਜਹੀ ਸਡਿਤੀ ਜਾਂ ਡਸਹਤ ਸਮੱ ਡਸਆ ਕ੍ਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਅਸਮਰਿ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਡਜਸ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ
ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਿੇ CIBC PLC 'ਤੇ ਪਡਹਲੀ ਵਾਰ ਡਿਸਏਡਬਡਲਟੀ ਇੰ ਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕ੍ਵਰੇਜ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੀ ਅਸਮਰਿਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਦੇ 12 ਮਹੀਡਨਆਂ ਡਵੱ ਚ
ਤੁਸੀਂ ਮੈਿੀਕ੍ਲ ਇਲਾਜ (ਉੱਪਰ ਪਡਰਭਾਡਸ਼ਤ) ਪਰਾਪਤ ਕ੍ੀਤਾ ਹੈ। ਕ੍ੈਪ ਕ੍ੀਤੀ ਅਸਮਰਿਾ ਬੈਨੀਡਫਟ ਰਕ੍ਮ ਤੁਹਾਿੇ ਦੁਆਰਾ ਪਡਹਲੀ ਵਾਰ ਮੈਿੀਕ੍ਲ ਇਲਾਜ ਪਰਾਪਤ ਕ੍ਰਨ ਦੀ ਡਮਤੀ ਤੋਂ
ਪਡਹਲਾਂ ਦੇ 12 ਮਹੀਡਨਆਂ ਡਵੱ ਚ CIBC ਨੰ ਦੇਣਯੋਗ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ CIBC PLC ਦੀ ਡਦਨ ਦੇ ਅੰ ਤ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਿੀ ਰਕ੍ਮ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
4 ਪਡਹਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜਦ ਿਾਕ੍ਟਰੀ ਸਡਿਤੀ: ਕ੍ੋਈ ਪਡਹਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜਦ ਸਡਿਤੀ ਇੱ ਕ੍ ਅਡਜਹੀ ਿਾਕ੍ਟਰੀ ਸਡਿਤੀ ਜਾਂ ਡਸਹਤ ਸਮੱ ਡਸਆ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਡਜਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ
ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਇਲਾਜ ਪਰਾਪਤ ਕ੍ੀਤਾ, ਦਵਾਈ ਲਈ, ਜਾਂ ਡਕ੍ਸੇ ਿਾਕ੍ਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਹੈ।
5 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪਰੀਮੀਅਮ ਤੁਹਾਿੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਬਾਕ੍ੀ ਬਚੇ PLC ਬਕ੍ਾਇਆ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਡਵੱ ਚ ਡਦਨਾਂ ਦੀ ਸੰ ਡਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱ ਿ-ਵੱ ਿ
ਹੋਵੇਗਾ। Canada Life ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ The Canada Life Assurance Company ਦੇ ਟਰੇਿਮਾਰਕ੍ ਹਨ।
CIBC ਲੋ ਗੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ CIBC ਦਾ ਇੱ ਕ੍ ਟਰੇਿਮਾਰਕ੍ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਇਸੰ ਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਰਡਤਆ ਡਗਆ ਹੈ।
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