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यदि तपाईंको बच्चा घाइते भयो भने, के तपाईंसँग आकस्मिक 

स्िदकत्सा कभरेज छ? 
 

 

प्रायोजक: 

 
5 Dodd Street   ●   Marietta, Georgia 30060   ●   (770) 427-2461 

1-800-633-2360 

 

बीिा गराउने कम्पनी: 
 

सयंकु्त राज्य अस्ि बीिा कम्पनी 

Crum & Forster को स्िभाग, Fairmont Specialty द्वारा 

Eatontown, New Jersey 



NEPALI 

प्रथि स्िकल्प 

$215.00 

रूिाइएका स्िकल्प 

$129.50 

िखु्य स्िकल्प 

$79.00 
प्रथि स्िकल्प 

$45.00 

रूिाइएका स्िकल्प 

$26.00 

िखु्य स्िकल्प 

$14.50 

24सै घण्टा कभरेज योजना स्भत्र सप्ताह 
तथा गिी स्बिा अिस्िको िौरान 
स्िद्यालय स्भत्र घट्ने िघुघटनाहरू पिघछन ्
जसिा हाई मकूल ट्याकल फुटबल 
बाहकेका सम्पूर्घ खेलहरूका 
सहभागीताहरूलाई पस्न सिािेश 
गररन्छ। यस स्भत्र िोटर गाडीले हुन े

िघुघटनाहरू पिैनन ् (अपिजघनहरू 

हनेुघहोस्)। 
 

िार्षघक शलु्क 

 

 

स्िद्यालय सिय कभरेज अन्तरगघत स्िद्यालय दिनको िौरान, 

स्िद्यालय सियभन्िा पस्हलेको तथा पस्छको एक घण्टा लगायत, 

स्िद्याथी स्िद्यालय पररसर स्भत्र हुिँा, तथा स्िद्यालयद्वारा 

प्रायोस्जत अथिा स्निेस्शत दियाकलापिा उपस्मथत हुिँा घट्न े

िघुघटनाहरू पिघछन्। िैस्नक कक्षाहरूिा उपस्मथत हुन िा 

स्िद्यालयका दियाकलापहरूिा सहभागी हुन घर िेस्ख 

स्िद्यालयसम्ि पुग्िा घट्न ेिघुघटनालाई पस्न यसिा सिािेश गररन्छ। 

स्िद्यालय सिय कभरेजिा हाई मकूल ट्याकल फुटबल िा िोटर 

गाडील ेहुन ेिघुघटनाहरू पिैनन ्(अपिजघनहरू हनेुघहोस्)। 
 

िार्षघक शलु्क 

 

 

 

 
स्िद्यालय-सिय र 24सै घण्टा योजना अन्तगघत कभरेज स्प्रस्ियि प्राप्त भएको स्िस्त िेस्ख सुरू हुन्छ तर शैस्क्षक शत्रका दियाकलापहरू सुरू हुन ु

भन्िा पस्हले न ै सुरू हुिैन। स्िद्यालय-सिय कभरेज गिी स्बिाको िौरान बीिाकृत व्यस्क्त स्िद्यालयद्वारा प्रायोस्जत तथा स्निेस्शत 

दियाकलापहरूिा सहभागी हुिँा बाहके, स्नयस्ित नौ िस्हनाको स्िद्यालय अिस्ि नस्जकै सिाप्त हुन्छ। 24-घण्टा कभरेज शरि ऋतुको सियिा 

स्िद्यालय पुन: खुल्िा सिाप्त हुन्छ। 
 

 
यस अन्तगघत कुनै पस्न सिय, जुनसकैु पस्न ठाउँिा घट्न सके्न घटनाहरू लगायत सम्पूर्घ खेल तथा सब ैप्रकारका पररिहनको कारर्ले घट्ने घटनाहरू पिघछन्। 

कभरेज स्प्रस्ियि भुक्तानी गरेको दिन िसे्ख सुरू हुन्छ (तर शैस्क्षक शत्र सुरू हुनु भन्िा अस्घ नै सुरू हुिँनै), र शरि ऋतुको सियिा स्िद्यालय पुन: खुल्िा सिाप्त 

हुन्छ 

िातँको बीिा योजनाका िापिण्ड तथा सीिाहरू 
 

यदि िाँतिा िोट लागेको 60 दिन स्भत्र, बीिाकृत व्यस्क्तको उपिार कानूनी रूपिा िान्यता प्राप्त िन्त स्िदकत्सक (यसको अस्तररक्त पररिारको सिमय) द्वारा 

उपिार गररन्छ भने, कम्पनीले आफ्नो योजना अनुसार िोट लागेको एक िषघ स्भत्र आिश्यक उपिारको लास्ग खिघ भएको रकि भुक्तानी गनेछ। 
 

अस्तररक्त प्राििान - यदि तपाईंसँग यमतै प्रकारको क्षस्तका लास्ग सुस्ििाहरू प्रिान गने अन्य कुन ैकानूनी रूपिा िान्यता प्राप्त कभरेज छ भने, पस्हले तपाईंको 

अन्य कभरेजद्वारा सुस्ििाहरूको भुक्तानी गररनेछ। त्यसपस्छ भुक्तानी गनघ बाँकी िाँत सम्बन्िी खिघको भुक्तानी यस पोस्लसीद्वारा गररनेछ। 

अपिजघनहरू - िघुघटना बाहेक अन्य कारर्ले घाइते भएिा यो सुस्ििा प्रिान गररने छैन। िघुघटना भन्िा पस्हले िसे्ख नै स्िद्यिान घाउिा पुन: िोटपटक लागेिा 

िा जरटलताहरू िसे्खएिा; अथोडस्न्टस्मटक्स (Orthodontics ) तथा नक्कली िाँत िा िाँत स्िलाउने तार खराब िा क्षस्त भएिा पस्न यो ससु्ििा प्राप्त प्रिान 

गररने छैन। 
 

िार्षघक स्प्रस्ियि:  $6.00 
 

 
जान्नै पन ेतथ्य- (यदि तपाईंले अन्य िेस्डकल बीिा पस्न गनुघभएको छ भन ेिात्र लागू हुन्छ) तपाईंको स्िद्याथी बीिा योजना थोरै स्प्रस्ियििा 

सकेसम्ि िेरै सुस्ििाहरू प्रिान गनघका लास्ग बनाइएको हो। यदि तपाईंले $100 भन्िा बढीको िाबी गनुघभएको छ तथा तपाईंले अन्य िेस्डकल बीिा पस्न गनुघभएको 

छ भने, कृपया आफ्नो िाबी फारि पस्हले आफ्नो अन्य बीिा कम्पनीिा पेश गनुघहोस्। जब तपाईं ती कम्पनीहरूबाट सुस्ििाहरूको बारेिा स्ििरर् प्राप्त गनुघहुन्छ, उक्त स्ििरर् 

हािीलाई पठाउनुहोस्। हािी तपाईंलाई तपाईंको अन्य बीिा कम्पनीले भुक्तानी नगरेका योग्य खिघहरूको लास्ग सुस्ििाहरू प्रिान गनेछौं। 
 

अस्तररक्त बीिा सेिा प्रिान गररएको छ तथा बीिाकृत व्यस्क्तलाई िेस्डकल सुस्ििाहरू प्रिान गने अन्य कुनै पस्न प्रकारको योजना सेिाको प्राििानको लास्ग बनाइएको HMO, 

PPO अथिा यमतै प्रकारको प्राििान हो र बीिाकृत व्यस्क्त सुस्ििा िा सेिाहरूको प्रिािानका लास्ग बनाइएको HMO, PPO अथिा यमतै प्रकारको अन्य प्राििान अन्तगघतका 

सुस्ििा िा सेिाहरूको प्रयोग गिैन भने, िेस्डकल सुस्ििाहरू तथा अन्यथा यस पोस्लसी अन्तगघतका भुक्तानीहरू 50% ले कि गररनेछ। यदि िघुघटना सुस्ििा िा सेिाहरूको 

प्राििानका लास्ग बनाइएको HMO,PPO अथिा यमतै प्रकारको अन्य प्राििान अन्तगघतका सेिाहरू प्रिान गररने भौगस्लक क्षेत्रभन्िा बास्हर हुन्छ जसका लास्ग िघुघटनाको 24 

घण्टा स्भत्र आकस्मिक उपिारको आिश्यकता पछघ भने यमतो अिमथािा यो सीिा लागू हुने छैन। 
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स्िदकत्सा ससु्ििाहरू:  

यदि स्िद्याथीको उपिार कानूनी रूपिा िान्यता प्राप्त स्िदकत्सक िा सजघन (अन्यथा पररिारको सिमय) द्वारा गररन्छ िा अमपताललाई प्रस्तबन्ि 

गररएको छ, र उपिार घाइते भएको 60 दिन  स्भत्र सरुू हुन्छ भने, कम्पनीले स्ििरर् पुस्मतकािा उल्लेख गररए अनुसारका प्रिािान, सीिा 

तथा अपिजघनहरूलाई ध्यानिा राखी कम्पनीले आफ्नो योजना अनसुार खिघको भुक्तानी गनछे। कम्पनीले यी भुक्तानीहरू घाइते भएको दिनिसे्ख 

पुरै िषघ भरी नै गनेछ। केबल यो पोस्लसी लागू हुिँा िात्र घाइते भएको हुनुपछघ। 

 

प्रत्यके िघुघटनाको लास्ग प्रिान गररन ेअस्िकति ससु्ििाहरू 

सोि स्ििार गरी छनोट गनुघहोस् 
 

प्रथि स्िकल्प 

$2,50,000 

रूिाइएका स्िकल्प 

$1,00,000 

िखु्य स्िकल्प 

$50,000 
 

अस्िकतििा स्नम्न सुस्ििाहरूको भुक्तानी गररन्छ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अकमिात ितृ्यु भएिा, हात-खटु्टा भास्िएिा तथा िसृ्ि गिुेिा प्राप्त हुने ससु्ििाहरू 
यी िध्ये कुनै एउटाको लास्ग, अस्तररक्त भुक्तानी गिघछ: 

उपलब्ि हुने सबैभन्िा िेरै रकिः   िृत्य ुभएिा      $  2,500.00 

(घाइते भएको 180 दिनस्भत्र)  िबैु हात, खुट्टा अथिा िबैु आँखा गुिाउनु परेिा,   $10,000.00 

     एउटा हात, खुट्टा भास्िएिा िा एउटा आँखा निेख्न ेभएिा $  5,000.00 

 
 

कृपया पछाडीको पषृ्ठिा दिइएका अपिजघन तथा सीिाहरूिा ध्यान दिनुहोस।् 

 

  

अमपतालको कोठा तथा बोडघ 
प्रथि सुस्ििा 

अिघ नीस्जसम्िको कोठा भाडा 

रूिाइएको सुस्ििा 

अिघ नीस्जसम्िको कोठा भाडा 

आिारभुत सुस्ििा 

प्रस्तदिन $150.00 

अमपतालका अन्तरंग सेिा तथा 

आपूर्तघहरू 

$5,000.00 सम्िको सुस्ििा शुल्कका 

लास्ग 80% भुक्तानी को सुस्ििा 

$3,000.00 सम्िको सुस्ििा शुल्कका 

लास्ग 80% भुक्तानी को सुस्ििा 

$2,000.00 सम्िको सुस्ििा शुल्कका 

लास्ग 70% भुक्तानी को सुस्ििा 

अमपताल आकस्मिक कक्ष (X-rey 

िाहके सबै सेिा तथा आपूर्तघहरू) 

$500.00 सम्िको सुस्ििा शुल्किा 

भुक्तानीको सुस्ििा 

$200.00 सम्िको सुस्ििा शुल्किा 

भुक्तानीको सुस्ििा 

$100.00 सम्िको सुस्ििा शुल्किा 

भुक्तानीको सुस्ििा 

सजघरी 80% भुक्तानीको सुस्ििा 80% भुक्तानीको सुस्ििा 80% भुक्तानीको सुस्ििा 

स्िदकत्सकद्वारा बस्हरंग उपिार (x-

rays बाहकेका सबै सेिाहरू) 

प्रथि पटकको उपिारका लास्ग 

$100.00 शुल्क; त्यसपस्छ अस्िकति 

5 पटकसम्िका हरेक उपिारहरूका 

लास्ग $75.00 शुल्क सुस्ििा 

अस्िकति 5 पटकसम्िका हरेक 

उपिारहरूिा $40.00 शुल्क सुस्ििा 

प्रथि पटकको उपिारका लास्ग 

$25.00 शुल्क; त्यसपस्छ अस्िकति 

5 पटकसम्िका हरेक उपिारहरूका 

लास्ग $15.00 शुल्क सुस्ििा 

रेस्जमटडघ नसघहरूद्वारा सेिा सुस्ििा पूर्घ भुक्तानीको सुस्ििा पूर्घ भुक्तानीको सुस्ििा पूर्घ भुक्तानीको सुस्ििा 

X-rays, डाइिोस्मटक इम्यास्जङ, 

MRIs., CAT मक्यान, आदि। 

$750.00 सम्िको सुस्ििा शुल्कका 

लास्ग 80% भुक्तानी को सुस्ििा 

$300.00 सम्िको सुस्ििा शुल्कका 

लास्ग 80% भुक्तानी को सुस्ििा 

$150.00 सम्िको सुस्ििा शुल्कका 

लास्ग 80% भुक्तानी को सुस्ििा 

दफस्जकल थेरापी (अमपताल िा 

अमपतालभन्िा बास्हर) 

$250.00 सम्िको सुस्ििा शुल्किा 

भुक्तानीको सुस्ििा 

$100.00 सम्िको सुस्ििा शुल्किा 

भुक्तानीको सुस्ििा 

प्रथि पटकको उपिारका लास्ग 

$25.00 शुल्क; त्यसपस्छ अस्िकति 

5 पटकसम्िका हरेक उपिारहरूका 

लास्ग $15 शुल्क सुस्ििा 

एम्बुलेन्स पररिहन भुक्तानी सुस्ििा भुक्तानी सुस्ििा 
एउटा रिपको लास्ग लािे पूर्घ रकि 

बीिा कम्पनीद्वारा भुक्तानी गररने 

ब्रसेज तथा अथोपेस्डकको लास्ग 

आिश्यक उपकरर्हरूको भुक्तानी 

$200.00 सम्िको सुस्ििा शुल्किा 

भुक्तानीको सुस्ििा 

$50.00 सम्िको सुस्ििा शुल्किा 

भुक्तानीको सुस्ििा 

$25.00 सम्िको सुस्ििा शुल्किा 

भुक्तानीको सुस्ििा 

स्िदकत्सकको आिेश अनुसारको 

औषिीहरू 

अंतरंग सुस्ििाको भुक्तानी; 

$100.00 सम्िको बस्हगिघन 

सुस्ििाको लास्ग भुक्तानीको सुस्ििा 

अंतरंग सुस्ििाको भुक्तानी; 

$50.00 सम्िको बस्हगिघन सुस्ििाको 

लास्ग भुक्तानीको सुस्ििा 

अंतरंग सुस्ििाको भुक्तानी; 

$25.00 सम्िको बस्हगिघन सुस्ििाको 

लास्ग भुक्तानीको सुस्ििा 

डेन्टल उपिार 
प्रत्येक प्राकृस्तक िाँतका लास्ग 

$250.00  भुक्तानी सुस्ििा 

प्रत्येक प्राकृस्तक िाँतका लास्ग 

$150.00  भुक्तानी सुस्ििा 

प्रत्येक प्राकृस्तक िाँतका लास्ग 

$150.00  भुक्तानी सुस्ििा 

िोटर गाडीले घाइत ेभएिा 
प्रत्येक िोटको लास्ग  $2,000.00 

सम्िको भुक्तानी सुस्ििा 

प्रत्येक िोटको लास्ग  $1,000.00 

सम्िको भुक्तानी सुस्ििा 

प्रत्येक िोटको लास्ग  $500.00 

सम्िको भुक्तानी सुस्ििा 
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1. तपाईंको लास्ग उपयुक्त हुने ससु्ििा योजनाहरूको बारेिा आिेिनिा दिइएका बाकसहरूिा हनेुघहोस ्

2. आिेिनको स्लफाफा पूरा भनुघहोस्, प्रत्येक बच्चाको बीिा गररएको हुनुपिघछ। T.W. Lord & Associates लाई भुक्तानी गररने 

िेक िा िनी-अडघर त्यसिा सलंि गनुघहोस्। कुनै पस्न कारर्ले बैंकले िेक दफताघ गरेको खण्डिा उपयुक्त स्प्रस्ियि प्राप्त 

नगिाघसम्ि बीिा अिान्य िास्ननेछ। 

3. कृपया तपाईंलाई सूस्ित गराए अनुसार स्लफाफा दफताघ गनुघहोस्। तपाईंको रद्द गररएको िेक िा िनी-अडघरको रस्सि भुक्तानी 

प्राप्त गरेको तथा पुस्ि गरेको प्रिार् हुनेछ। (कृपया आफ्नो िेकिा स्िद्याथी र स्िद्यालयको नाि लेख्नहुोस्)। बाँकी स्ििरर् 

पुस्मतका आफ्नो अस्भलेखको लास्ग राख्नुहोस्। 

 

(िेक स्लफाफा स्भत्र राख्नुहोस् र फोल्ड गरी बन्ि गनुघहोस्)  

 

नािांकन आिेिनहरू        शैस्क्षक िषघका िूल्यिरहरू - 2016-2017 

 

 
कृपया मपि अक्षरिा लेख्नुहोस् 
 
 
______________________________________________________________________________ 

स्िद्याथीको अस्न्ति नाि 
 
______________________________________________________________________________ 

स्िद्याथीको पस्हलो नाि     स्बिको नाि 

 
___ ___ ___ - ___ ___ - ___ ___ ___   ________________________ 

स्िद्याथीको सािास्जक सुरक्षा नम्बर#   जन्िदिन (िस्हना/दिन/िषघ) 

 

कक्षा_______________ फोन नम्बर_________________________________________________ 

 

घरको 

ठेगाना ________________________________________________________________________ 

नम्बर तथा सडक  अपाटघिेन्ट 

 

सहर _______________________________________राज्य ______________ स्जप ___________ 

 

स्िद्यालय प्रर्ाली/स्जल्ला________________________________________________________ 

 

स्िद्यालयको नाि _______________________________________________________________ 

 

हमताक्षर_______________________________________________________________________ 

(आिाबुिा िा अस्भभािक िा ियमक आिेिक)  स्िस्त 

 
  

  

शैक्षिक वर्षका मूल्यदरहरू - 2016-2017 

आफूले चयन गरेको सुक्षवधामा क्षचन्ह लगाउनुहोस् 

कभरेज योजना 
 

पूर्घकालीक 

ससु्ििाका स्िकल्पहरू 

प्रथि स्िकल्प 

$215.00 ❑ 

रूिाइएको 

स्िकल्प 

$129.50 ❑ 

िुख्य स्िकल्प 

$79.00 ❑ 

स्िद्यालय सिय $45.00 ❑ $14.50 ❑ $14.50 ❑ 

िाँत सम्बन्िी पूर्घकालीक 

सुस्ििा 
$6.00 ❑ $6.00 ❑ $6.00 ❑ 

आिेिनिा संलि 

गररएको कूल 

भुक्तानी  

$ _______ $ _______ $ _______ 

स्नम्नलाई भुक्तानी गने गरी िेक काट्नुहोस्ः   
T.W. Lord & Associates  

25 Dodd Street, Marietta, Georgia 30060  
(770) 427-2461 
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ब
ाट  

 

हािी तपाईंको स्िद्यालय प्रर्ालीद्वारा 2016-2017 

को स्िद्याथी िघुघटना बीिा कायघििका लास्ग प्रमताि 

गनघ पाएकोिा खुसी छौं। यस कभरेजले तपाईंको 

बच्चालाई अकमिात िघुघटनाबाट घाइते भएिा 

िेस्डकल खिघहरूको लास्ग उत्कृि सुरक्षा प्रिान गिघछ। 
 

अन्य बीिा भएका व्यस्क्तहरूका लास्ग, यस कायघििल े

तपाईंको कटौती योग्य राशीको भुक्तानी गनघ तथा सह-

बीिा सेिािा िद्दत गनेछ अन्य कुनै पस्न बीिा 

नभएका व्यस्क्तहरूका लास्ग, यस कभरेजले उस्ित 

िूल्यिा िेरै आिश्यक भएका सुस्ििाहरू प्रिान गनेछ। 
 
कृपया स्ििरर् पुस्मतका ध्यानपूिघक पढ्नुहोस् र तपाईंको 

आिश्यकताहरू पूरा गन ेखालको कभरेज ियन गनुघहोस्। 

यदि तपाईंसँग कुन ैपस्न प्रश्नहरू छन् भने, कृपया तल 

दिइएको नम्बर(हरू) िा स्न: शुल्क योजना 

व्यिमथापकलाई कल गनुघहोस।् 
 
 
 
 
 
 
 
 

थप जानकारीका लास्ग, यस नम्बरिा कल 

गनुघहोस्: 
 
 

 
 
 
 

25 Dodd Street 
Marietta, Georgia 30060 

(770) 427-2461 
 

Atlanta Dialing भन्िा बास्हरका अन्य 

क्षेत्रका लास्ग 
1-800-633-2360 
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स्नम्न अिमथाहरूिा सुस्ििा प्रिान गररँिनै: 

1. िघुघटना बाहके अन्य कारर्ले घाइते भएिा; 

2. हर्नघयाको, ध्यानको किी, Osgood Schlatter रोग, िा ओस्मटयोकोन्राइरटसको पररर्ािमिरूप कुनै अंग गुिाउनु परेिा; 

3. िल्ि ैगरेको गाडीिा िढ्नाले िा गाडीबाट ओर्लघिा अथिा गरेको िईु िा तीन पाङ्ग्रा भएको िोटर गाडी, िार पाङ्ग्रा 

भएको स्नोिोबाइल जमता िनोरञ्जनका लास्ग प्रयोग हुने िोटर-गाडी िल्िा िल्ि ैअिानक ओर्लघिा घाइते भएिा; 

4. िघुघटना हुनु अस्घ िसे्ख न ैस्िद्यिान िोटपटकिा पुन: िोटपटक लागेिा िा जरटलताहरू िसे्खएिा; 

5. अन्तर स्िद्यालय ट्याकल फुटबल प्रस्तयोस्गता कभरेजका लास्ग स्प्रस्ियिको भुक्तानी नगररकन नै, यसको अभ्यास गिाघ िा 

खेल्िा घाइत ेभएिा; 

6. राज्यको हाई मकूल अन्तर स्िद्यालय गस्तस्िस्िहरूसँग सम्बस्न्ित सघंको गम्भीर िघुघटना बीिा कायघिि अन्तगघत भुक्तानी 

गनुघपने सुस्ििाहरूको खिघका लास्ग; 

7. पररिारको सिमय िा स्िद्यालयद्वारा स्नयुक्त गररएको व्यस्क्तद्वारा गररन ेउपिारका लास्ग: 

8. जानाजान मियकंो लापरिाहीका कारर् घाइते भएिा, िा कुन ैझैझँगडा, आत्िहत्या, कानकूो उल्लंघन गरेिा िा गने 

प्रयास गिाघ, आत्ि-रक्षा बाहके अन्य कुरािा झैझँगडा िा स्ििािको कारर्ले घाइते भएिा, िा लागपूिाथघको कारर् िा 

स्िदकत्सकको सल्लाह स्बना कुनै पस्न प्रकारको लागूऔषि िा िािक पिाथघको सिेनको पररर्ािमिरूप िसे्खन ेकुनै पस्न 

नतीजाहरूका लास्ग; 

9. किघिारीको क्षस्तपूर्तघ िा पेशासँग सम्बस्न्ित यमत ैप्रकारका अन्य ससु्ििाहरू पाउने खाले िोटपट लागेको भएिा; 

10. घाँटी खसखसाउने सिमया िा टस्न्सल, गिीको कारर् थकाई िहससु हुने, घािल ेछाला डढ्नु, स्िसोको कारर् स्बरािी 

पनुघ, बेहोस हुनु िा एलजीको प्रस्तदिया जमता स्जिार्कुो सिंिर्को कारर्ल ेस्बरािी भएिा िा कुन ैपस्न रोग लागिेा; 

11. पोइजन आइभी (ivy) िा पोइजन सुम्याक (sumac), िा प्याटोिेन (ptomaine) पोइस्जस्नङ जमता िनमपतको कारर् हुने 

पोइजस्नङका लास्ग; 

12. टेम्पोरोम्यास्न्डबुलर लोइन्ट स्डमफंक्शन (जोनीको सिमया) र यससैँग सम्बस्न्ित िासंपेशीको िखुाइको उपिारका लास्ग 

भुक्तानी गरेको खिघका लास्ग; 

घाइत े- ती कारर्हरू जसको क्षस्त बीिा पोस्लसी अनुसार बेहोररन्छ, तथा बीिाकृत व्यस्क्तको लास्ग सो पोस्लसी लागू हुिँा 

भएको िघुघटनाको कारर्ल ेलाि ेकुनै पस्न गम्भीर शारीररक िोटपटक। 
िघुघटना - अनपेस्क्षत, बाह्य तथा अिानक घट्न ेघटना। 

िघुघटनाहरूको बारेिा तुरुन्त ैस्िद्यालय कायाघलयलाई सूस्ित गनुघहोस्। िघुघटना िाबी फारिहरू प्रिानाध्यापकको 

कायाघलयबाट प्रिान गररनेछन्। (स्बिाको सियिा योजनाको व्यिमथापकलाई सम्पकघ  गनुघहोस्।) िोटपटक लागेको 

प्रिार् तथा उपिारको िििा लागेका खिघहरूको स्बल कम्पनीले 90 दिनस्भत्र प्राप्त गरेको हुनुपिघछ। 
 


