
ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟ: ਸਿਵਲ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਬੀਮਾ ਿੁਰੱ ਸਿਆ 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਿਬੂੰ ਸਿਤ ਕਝੁ ਮੁੱਿ ਬੀਮਾ ਮੁੱ ਸਦਆਂ ਨੂੰ ਿਮਝਣ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੇਠ਼ਾਂ 
ਸਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਬੂੰ ਸਿਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸਵਚਾਰਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਨੁਕਸਤਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲ਼ਾਂਸਕ ਹਠ਼ਾਂੇ ਸਦੱਤੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਵਜੋਂ ੂੰ ੂੰ ਿਰੀਦੀ ਗਈ ਪਾਲਿੀ ਦੀਆਂ ਸਰਤ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੋਕਮ ਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਪਾਲਿੀਿਾਰਕ਼ਾਂ ਨ ਰਦਾਰ ਉਤਸਾਹਤ ਕੀਤਾ 
ਜ਼ਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਸਕਉਂਸਕ ਸਨਯਮ ਅਤੇ ਪਸਰਭਾਸਾਵ਼ਾਂ ਇੱਕ ਪਾਲਿੀ ਤੋਂ ਦ ਜੀ ਪਾਲਿੀ ਸਵੱਚ ਬਦਲ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਕਾਰੋਬਾਰ/ਵਪਾਰਕ ਬ਼ੀਮਾ: ਸਮਆਰੀ ਵਪਾਰਕ ਪਾਲਿੀਆਂ ਸਵੱ ਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਣ 

ਵਾਲੇ ਿਰੀਰਕ ਨੁਕਿਾਨ ਜ਼ਾਂ ਨੁਕਿਾਨ ਲਈ ਿੁਰੱਸਿਆ ਸਾਮਲ ਹੂੰਦੀੁ ਹੈ, ਸਜਿ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲੱ ਟੁ -ਿਿੁੱ ਟ, ਭੂੰਨ-ਤੋੜ੍ ਅਤੇ ਦੂੰ ਸਗਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੂੰਦਾੁ ਹੈ। 
ਕੀ ਿਾਿ ਘਾਟਾ ਿੁਰੱਸਿਆ ਸਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਲਾਗ ਪਾਲਿੀ ਸਵੱਚ ਅਿਲ ਭਾਸਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਮਾ ਿੁਰੱਸਿਆ ਅਲਸਹਦਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਨਰਭਰ ਕਰਦਾ 
ਹ,ੈ ਜੋ ਸਕ ਲਾਗ ਹੋ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੇਠ ਸਲਿੀਆਂ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਵਸੇਸ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿੀ ਦੀ ਜ਼ਾਂਚ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ: 

• ਭੰ ਨਤੋੜ, ਦੁਸਟ ਸਰਾਰਤ: ਭੂੰ ਨ-ਤੋੜ੍ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਲਿੀਿਾਰਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜਾਣਬੱ ੁਝ ਕੇ ਅਤੇ ਦੁਸਟ ਨੁਕਿਾਨ ਵਜੋਂ 
ਪਸਰਭਾਸਸਤ ਕੀਤਾ ਜ਼ਾਂਦਾ ਹ;ੈ ਸਰਾਰਤੀ ਸਰਾਰਤ ਭੂੰਨਤੋੜ੍ ਵਰਗੀ ਹੂੰ ਦੁੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਸਟ ਜ਼ਾਂ ਸਰਾਰਤੀ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ 
ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਪਸਰਭਾਸਸਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਂਦੀ ਹੈ 

• ਦੰ ਗਾ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹੰ ਗਾਮਾ: ਦੂੰ ਗੇ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਹੂੰਿਾ ਦੋਨ਼ਾਂ ਸਵੱਚਹੀ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਥ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ਼ਾਂ ਦੇ ਇਕੱ ਠ ਦੁਆਰਾ ਬਗਾਵਤ ਸਾਮਲ ਹੂੰ ੁਦੀਹੈ। 
ਸਿਵਲ ਹੂੰਗਾਮਾ ਦੂੰ ਗੇ ਵਰਗਾ ਹੂੰਦਾੁ ਹ,ੈ ਪਰ ਇਿ ਸਵੱਚ ਸਜਆਦਾ ਸਗਣਤੀ ਸਵੱਚ ਲੋਕ ਸਾਮਲ ਹੂੰਦੇੁ ਹਨ। ਦੂੰ ਗੇ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹਲਚਲ ਨੂੰ ਵੱਿ 

ਕਰਨਾ ਮੁਸਸਕਲ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਿੂੰਕਟ ਅਕਿਰ ਪਾਲਿੀ ਸਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਿ ਚੀਬੱਿ ਹੂੰਦੇੁ ਹਨ। 
• ਕਾਰੋਬਾਰ਼ੀ ਆਮਦਨ ਕਵਰੇਜ : ਇਹ ਬੀਮਾ ਿੁਰੱ ਸਿਆ ਮੁੜ੍-ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਿਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਰ ਰੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ 

ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨੁਕਿਾਨ ਲਈ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਿਾਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਲਿੀਿਾਰਕ ਦੀ ਇਮਾਰਤ 

ਨੂੰ ਸਿੱਿੇ ਿਰੀਰਕ ਨੁਕਿਾਨ ਜ਼ਾਂ ਬੀਮਾ ਿੁਰੱਸਿਆ ਿੂੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਿਾਨ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
• ਸਿਵਲ ਅਥਾਰਟ਼ੀ ਕਵਰੇਜ: ਕਾਰੋਬਾਰ਼ੀ ਆਮਦਨ ਬ਼ੀਮੇ ਸਵੱ ਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਥਾਰਟ਼ੀ ਕਵਰੇਜ ਸਾਮਲ ਹੁੰ ਦ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਕ 

ਸਿਵਲ ਅਥਾਰਟ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੱ ਕ ਮਨਾਹ਼ੀ ਸੁਦਾ ਪਹੂੰ ਚੁ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨੁਕਿਾਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਜਵੇਂ ਸਕ 

ਿਰਕਾਰੀ ਇਕਾਈ। ਸਿਵਲ ਅਥਾਰਟੀ ਬੀਮਾ ਿੀਮਤ ਿਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁ ੂੰ ੱ ੂੰ ੂੰ ੇਆਚੀ ਆਮਦਨ ਨ ਿੁਰਸਿਆ ਸਦਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜੋ ਦਗ, 

ਤੋੜ੍-ਫੋੜ੍, ਜ਼ਾਂ ਸਿਵਲ ਹਫੜ੍ਾ-ਦਫੜ੍ੀ ਕਰਕੇ ਘੂੰ ਸਟਆਂ ਨੂੰ ਿੀਮਤ ਕਰਨ ਜ਼ਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਿੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬ ਰ ਹੂੰਦੇੁ ਹਨ ਅਤੇ 
ਇਿ ਸਵਸੇਸ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨੁਕਿਾਨ ਲਈ ਬੀਮਾ ਿੁਰੱਸਿਆ ਸਦੂੰਦੇ ਹਨ ਸੁਰ ਆਤੀ ਉਡੀਕ ਸਮਆਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿੁਰੱਸਿਆ ਸਦੱਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ 
ਹੈ। 

• ਕੱ ਚ ਦ਼ੀ ਕਵਰੇਜ: ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਪਾਲਿੀਆਂ ਕੱਚ ਦੇ ਟੁੱ ਟਣ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ, ਕੁਝ ਬੀਮਾ ਕੂੰ ਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਸੜ੍ਆ ਜ਼ਾਂਦਾ ਹੈ 
ਸਕ ਕੱਚ ਦੀ ਿੁਰੱਸਿਆ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਪਲੇਟ ਗਲਾਿ ਬੀਮਾ, ਨੂੰ ਵਾਿ ਪਰੀਮੀਅਮ ਲਈ ਤਿਦੀਕ ਕਰਕੇ ਸਮਆਰੀ ਪਾਲਿੀ ਸਵੱਚ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇ। 

ਹੋਰ ਕਵਰੇਜ਼: 

insurance.ca.gov 800-927-4357  
 

 
 
 
 

      

 

                   

                   

                   

              

                     

                     

                     

                     

                  

                   

         

                       

                      

             

                  

                   

                  

                 

                   

                

                  

                   

  

                      

                   

 

  



• ਆਟੋ ਬ਼ੀਮਾ: ਦੂੰ ਗੇ ਜ਼ਾਂ ਸਿਵਲ ਹਫੜ੍ਾ-ਦਫੜ੍ੀ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਿਾਨ ਨੂੰ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਪਾਲਿੀ ਦੇ ਸਵਆਪਕ ਸਹੱ ਿੇ ਦੇ ਅਿੀਨ 

ਿੁਰੱਸਿਆ ਸਦੱਤੀ ਜ਼ਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਕਲਪਕ ਕਵਰੇਜ ਹ,ੈ ਜੋ ਟੱਕਰ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਵੱਿਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਵੱਚ ਸਵੱਤੀ ਸਜੂੰਮੇਵਾਰੀ 
ਕਨ ੂੰ ਨ਼ਾਂ ਤਸਹਤ ਲਾਜਮੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਵੱ ਿਰੀ ਹੈ। 

• ਘਰ-ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬ਼ੀਮਾ: ਸਮਆਰੀ ਘਰ-ਮਾਲਕ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਕਰਾਏਦਾਰ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ 

ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਿਾਨ ਲਈ ਿੁਰੱਸਿਆ ਦੇਣਗੀਆਂ ਸਜਿ ਸਵੱਚ ਦੂੰ ਗੇ ਜ਼ਾਂ ਸਿਵਲ ਹਫੜ੍ਾ-ਦਫੜ੍ੀ, ਭੂੰਨ-ਤੋੜ੍ ਜ਼ਾਂ ਸਰਾਰਤੀ ਸਰਾਰਤ ਕਰਕੇ ਹੋਣ 

ਵਾਲੇ ਅੂੰਸ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ, ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਅਲਸਹਦਗੀਆਂ ਦੇ ਅਿੀਨ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਿਾਲੀ ਥ਼ਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 60 

ਸਦਨ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਿ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਫੇਅਰ ਪਲਾਨ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਤ਼ਾਂ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਸਵਕਲਪਕ ਹਨ, ਇਿ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਇਹ 

ਪੁਸਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਇਹ ਵਿੀਕ ਕਵਰੇਜ ਿਰੀਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਦਾਅਸਵਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਨੁਕਤ:ੇ 

1. ਜਾਇਦਾਦ ਦ਼ੀ ਿ਼ਾਂਭ-ਿੂੰਭਾਲ:ਸਜਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਿੁਰੱ ਸਿਅਤ ਹ,ੈ ਕਾਰੋਬਾਰ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਿਭ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਹਰੋ ਨੁਕਿਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ 

ਲਈ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਟੁੱ ਟੀਆਂ ਸਿੜ੍ਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਮਾਲ-ਿਾਮਾਨ ਿੁਰੱ ਸਿਅਤ ਕਰਨਾ। ਹੋਰ ਘਾਟੇ ਦੇ ਲਈ 

ਜਾਇਦਾਦ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਰਸਚਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਾਲਿੀ ਦੁਆਰਾ ਿੁਰੱਸਿਆ ਸਦੱਤੀ ਜ਼ਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਕਾਰੋਬਾਰ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾ ਕੂੰਪਨੀ ਨਾਲ ਿੂੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ ਕੀ ਅਸਜਹੇ 
ਿਰਸਚਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

2. ਸਰਪੋਰਟ ਦਾਅਵੇ ਤੁਰੰ ਤ: ਜੇ ਹਾਲ਼ੀਆ ਸਿਵਲ ਅਸਾਂਤ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹ,ੈ ਤ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਆਪਣੇ ਬੀਮਾ ਏਜੂੰ ਟ/ਦਲਾਲ 

ਜ਼ਾਂ ਬੀਮਾ ਕੂੰ ੂੰ ੂੰ ਤ ਨੁਕਿਾਨ ਦੀ ਸਰਪੋ ਂ ੋੜ੍ਦੀਆਂ ਹਨ ਸਕ ਅਪਰਾਿਕ ਪਨੀ ਨ ਤੁਰ ਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਾਲਿੀਆ ਇਹ ਲ 

ਸਵਵਹਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਸਵਆਂ ਦੀ ਤੁਰੂੰਤ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਲਾਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ 
ਲੋੜ੍ੀਂਦੀਆਂ ਸਕਿੇ ਵੀ ਸਰਪੋਰਟਕਰਨ ਦੀਆਂ ਿਮ਼ਾਂ-ਿੀਮਾਵ਼ਾਂ ਦੀ ਿਮੀਸਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਪਾਲਿੀ ਸਵੱਚ 

ਸਨਰਿਾਸਰਤ ਿਮੇਂ ਦੇ ਅੂੰ ੂੰ ੋਦਰ ਚੋਰੀ ਜ਼ਾਂ ਭਨ-ਤੋੜ੍ ਦੀ ਸਰਪਰਟ ਕਰਨਾ। 

3. ਟਰੈਕ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਨੁਕਿਾਨ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੰ ਬਚਾਓ: ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਰੱਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜ਼ਾਂਦੇ ਿਾਰੇ 
ਖ਼ਰਸਚਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿੂੰਕਟਕਾਲੀਨ ਮੁਰੂੰਮਤ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ ਰਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਨੁਕਿਾਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਕਰੋ ਤ਼ਾਂ ਜੋ ਇਿਦੀ 
ਜ਼ਾਂਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਮਾ ਅਡਜਿਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕੇ। ਨੁਕਿਾਨੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈਣ 'ਤੇ ਸਵਚਾਰ ਕਰੋ – 

ਿਾਿ ਕਰਕੇ ਨੁਕਿਾਨੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਜੋ ਸਕ ਨਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱ ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

4. ਬ਼ੀਮਾ ਏਜੰ ਟ, ਅਡਜੱ ਿਟਰ, ਅਤੇ ਬ਼ੀਮਾ ਕੰ ਪਨ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਿੰ ਚਾਰ: ਆਪਣੀ ਆਂਤਰਕੀ ਕੂੰਪਨੀ, ਏਜੂੰਟ/ਦਲਾਲ, ਅਤੇ/ਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ 

ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਪਾਸਲਿੀ ਿੀਮਾਵ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਗੱਲ਼ਾਂਬਾਤ਼ਾਂ ਨੂੰ ਿਮਰਸਪਤ "ਦਾਅਵਾ ਡਾਇਰੀ" ਸਵੱਚ ਲੌਗ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 
ਅਡਜੱਿਟਰ ਕਸਹੂੰਦਾ ਹੈ ਸਕ ਕਝੁ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਸਿਆ ਸਗਆ ਹੈ, ਿੀਮਤ ਹ,ੈ ਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਸਵਸੇਸ ਸਰਤ਼ਾਂ ਦੇ ਅਿੀਨ ਹੈ, ਤ਼ਾਂ 
ਅਡਜਿਟਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਸਲਿੀ ਸਵੱਚ ਦੱਿੇ ਗਏ ਸਵਸੇਸ ਪਰਬੂੰਿ ਵੱਲ ਇਸਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ। 

5. ਲਾਇਿੰ ਿਸੁਦਾ ਠੇ ਕੇਦਾਰਾਂ ਨੰ ਹਾਇਰ ਕਰ:ੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਠੇ ਕੇਦਾਰ਼ਾਂ ਦੇ ਿਟੇਟ ਲਾਇਿੂੰ ਿ ਬੋਰਡ ਕੋਲCSLB) has ਅਸਜਹੀਆਂ 

ਪਰਕਾਸਨਾਵ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਸਹਲ਼ਾਂ ਿਮੱਸਿਆਵ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਉਹਨ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ੱ ੇ ਕੇ ੂੰ ੂੰ ਪਰਕਾਸਨਾਵ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਪੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ/ਜ਼ਾਂ ਸਕਿੇ ਠ ਦਾਰ ਦੀ ਲਾਇਿਸਿਗ ਿਸਥਤੀ ਦੀ ਪੁਸਟੀ 
ਕਰਨ ਲਈ CSLB ਨਾਲ 1-800-321-2752 'ਤੇ ਿੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। 

insurance.ca.gov 800-927-4357  
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6. ਪਰ਼ੀਮ਼ੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰੇਿ ਪ਼ੀਰ਼ੀਅਡ: ਲੱ ੁਟ-ਿੋਹ ਤੋਂ ਪਰਭਾਸਵਤ ਕਾਰੋਬਾਰ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੂੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਛੋਟ ਸਮਆਦ਼ਾਂ 
ਅਤੇ ਪਰੀਮੀਅਮ ਛੋਟ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਿੂੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਕ ਬੀਮਾ ਕਸਮਸਨਰ ਨੇ COVID-19 ਿੂੰਕਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਦੇਸ ਸਦੱਤੇ 
ਹਨ। ਕਸਮਸਨਰ ਦੀਆਂ ਪਸਹਲ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰੀਮੀਅਮ ਾਾਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਿ ਿਮ਼ਾਂ 
ਸਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹ਼ਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਪਰੀਮੀਅਮ ਲਈ ਯੋਗਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ। 

7. ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ CDI ਨਾਲ ਿੰ ਪਰਕ ਕਰੋ:ਆਪਣੀ ਬੀਮਾ ਕੂੰਪਨੀ, ਏਜੂੰ ਟ/ਦਲਾਲ, ਅਤੇ/ਜ਼ਾਂ ਦਾਅਵਾ ਅਨੁਕ ਲਕਰਤਾ ਨਾਲ ਿੂੰਪਰਕ ਕਰੋ 
ਤ਼ਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਿਮਝੌਤਾ ਪਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕੇ ੂੰ ਰ ਸਜਿਨ ਤੁਿੀਂ ਸਵਸਵਾਿ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕ ਇਹ ਤਹੁਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਅਨੁਕ ਲ 

ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਮੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਵਵਾਦ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਿਵਾਲ ਹੈ, ਤ਼ਾਂ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 

ਸਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇੂੰਸੋਰੈਂਿ ਨੂੰ 1-800-927-4357 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜ਼ਾਂ www.insurance.ca.gov 'ਤੇ ਿਾਨ ੂੰ ਸਮਲਜਾਓ। 
www.insurance.ca.gov. 

ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋ ਟ ਕਰ:ੋ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਕੇਵਲ ਆਮ ਮਾਰਗ-ਦਰਸਨ ਵਾਿਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਨੰ ਨ਼ੀ ਿਲਾਹ ਦਾ ਸਵਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

insurance.ca.gov 800-927-4357  
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