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निर्देनिका िं. .../२०७८/७९ 

दुर्घटना बीमा मनदमेिका, २०७८ 

प्रस्तावनााः निर्जीवि बीमा व्यवसाय अन्तर्गत दरु्गटिा बीमाको स्तरीकृत बीमालखे तयार र्री सोका लानर् आवश्यक पिे बीमादर समेत 

निर्ागरण र्री प्रचलिमा ल्याउिका लानर् बीमा ऐि, २०४९ को दफा ८ को उपदफा (र्२) ल ेनदएको अनर्कार प्रयोर् र्री बीमा सनमनतल े

दहेायको निदनेिका बिाएको छ ।  

पररच्छेद–१ 

प्रारम्भिक 

१. संम्िप्त नाम र प्रारभिाः  (१) यो निदनेिकाको िाम “दुर्घटना बीमा म्नदेम्िका, २०७८” हुिेछ ।  

  (२) यो निदनेिका तुरून्त प्रारम्भ हिुेछ ।  

 

२. पररिाषााः यस निदनेिकामा प्रयोर् भएका प्रानवनर्क िब्दावलीको पररभाषा अनुसूची-२ मा उल्लेख भए बमोनर्जम हिुेछ ।   

 

पररच्छेद–२ 

बीमालेख सभबन्धी व्यवस्था 

३. बीमा कराराः (१) बीमकले यस निदनेिका बमोनर्जम र्जारी र्रेको बीमालेख बीमक तथा बीनमत वा बीमालेख र्ारक बीचको निपक्षीय 

करार हिुेछ ।  

  (२) बीमालेखमा उल्लखे भएका ितग तथा व्यवस्था लर्ायत सम्पणूग प्रावर्ाि बीमक तथा बीनमत वा बीमालेख र्ारक दवैुल े

पालिा र्िुगपिेछ ।  

  (३) सामनुहक दरु्गटिा बीमाको हकमा बीमायोग्य नहत कायम रहकेो बीमालेख र्ारकल े अनुसूची-१ बमोनर्जमको प्रस्ताव 

फाराम भिुग पिेछ ।  

  (४) बीमकले बीमा अवनर् समाप्त हुिु अर्ावै बीनमत वा बीमालखे र्ारकलाई बीमालेखको अवनर् समाप्त हिु लार्ेको 

र्जािकारी सनहतको सचूिा पठाउिु पिेछ ।  

  (५) बीनमत वा बीमालेख र्ारकल ेसानवक बीमकसँर् पिुः बीमा र्िग चाहमेा उपदफा (५) बमोनर्जमको सचूिामा स्वीकृनत र्जिाई 

बीमकलाई पत्र पठाउि वा छुट्टै पत्र पठाउि सक्िछे र सोही आर्ारमा बीमकले प्रस्ताव फाराम प्राप्त र्रेको मािी बीमालेख र्जारी र्िग 

सक्िेछ ।  

    

४. बीमालेख जारी गनेाः (१) प्रत्येक बीमकले यस निदनेिकाको अनुसूची–२ बमोनर्जमको बीमालेख र्जारी र्िुग पिेछ ।  

(२) बीमालेखको नवषय, अन्तवगस्त ु(कन्टेन्ट), िब्दावली तथा तत्सम्बन्र्ी अन्य कुरा सनमनतले तोके बमोनर्जम हुिेछ । 

  (३) यस निदनेिका बमोनर्जम र्जारी र्ररिे बीमालेख अन्तर्गत बीमालेख व्यनि वा व्यनिको समहूको लानर् मात्र र्जारी र्िग 

सनकिेछ ।  

  (४) बीमा प्रस्ताव फाराम, तानलका, सम्पषु्टी, बीमालेख तथा सोसँर् संलग्ि अिुसचूीलाई समग्र बीमा करारको रूपमा नलि ु

पिेछ ।  
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५. म्ववरण निरी बीमालेख जारी गनघ नपाइनेाः (१) बीमालेख र्जारी र्िुग अनर् अनुसूची-१ बमोनर्जमको प्रस्ताव फाराममा भिुगपि े

नववरण परूा िभरी बीमालेख र्जारी र्िग पाइिे छैि ।  

(२) बीमालेख र्जारी र्िुग अर्ावै बीमालेख र्जारी र्िगको लानर् आवश्यक सम्पणूग नववरण हरेी, र्जाचँी मात्र बीमा र्िुगपिछे ।  

(३) “मोटामोटी” वा “अन्दार्जी” र्जस्ता भावात्मक िब्द राखी बीमालखे र्जारी र्िग पाइिे छैि ।  

 

६. संिोधन तथा पररमाजघन गनघ नपाइनेाः बीमालेखको िब्दावली, नवषय, अन्तवगस्त,ु ढाचँा तथा बीमालेखको कुि ैपनि कुरा बीमा 

सनमनत बाहके अन्य कसैले पनि संिोर्ि, पररमार्जगि तथा कुि ैपररवतगि र्िग पाउि ेछैि । 

 

७. अलग-अलग खुलाउनु पनेाः (१) बीमालखेमा बीमािलु्क र्णिा र्दाग दहेाय बमोनर्जमको रकम अलर् अलर् खलुाउिु पिछेः  

(क)  मलू बीमाङ्क रकम,  

(ख)  सम्पषु्टीमा थप र्री नलि चाहकेो थप र्जोनखम बापतको रकम,  

(र्) बीमालेखले उपलब्र् र्राउिे औषर्ी उपचारको रकम बाहके थप औषर्ोपचारको रकम । 

  (२) सामनूहक दरु्गटिा बीमालेखको हकमा प्रत्येक बीनमतको िाम, ठेर्ािा, उमेर, पद र सम्पकग  िम्वर अलर्-अलर् खलुाउि ु

पिेछ ।  

  तर, बीनमतको िाम, ठेर्ािा र सम्पकग  िम्वर उल्लेख र्िग िसनकि ेसामनूहक बीमालेखको हकमा बीनमतको संख्यामात्र खलुाउि 

सनकिेछ ।  

  (३) बीमालेखमा िाम उल्लेख भएका व्यनिको हकमा बीमालखेको परूा अवनर्भर र बीमालेखमा िाम उल्लेख िर्री संख्या 

मात्र उल्लखे भएका बीनमतको हकमा निर्जको कायग अवनर् (ड्यटुी आवर) को अवनर् नभत्र भएको र्टिाको मात्र रक्षावरण हुिछे ।  

  (४) बीमा सम्बन्र्ी मलूभतू नववरण तथा बीमािलु्क र्णिा सम्बन्र्ी नववरण अनुसूची–३ बमोनर्जमको बीमािलु्क र्णिा 

तानलकामा प्रष्ट ढंर्ले उल्लेख र्िुगपिेछ ।  

  (५) सामनूहक बीमालेख अन्तर्गत बीमा अवनर् भरी र्जिुसकैु समयमा बीनमतको संख्या थपर्ट र्िग सनकिेछ ।  

   

 

८. बीमालेखको अवम्धाः (१) बीमालेख एकवषग वा सोभन्दा कम अवनर्को लानर् मात्र र्जारी र्िग सनकिछे । 

(२) बीमालेख र्जारी र्दाग र्जारी भएको समय तथा र्जोनखम प्रारम्भ भएको नमनत (र्ण्टा र नमिेट सनहत) उल्लेख र्िुग पिछे । 

(३) बीमालेख र्जारी भएको नमनत र र्जोनखम प्रारम्भ भएको नमनतबीच तीसनदि भन्दा बढी नदिको फरक पारी बीमालेख र्जारी र्िग 

पाइि ेछैि ।   

  (४) र्जोनखम प्रारम्भ भएको अको वषग सोही नमनतको अनर्ल्लो मध्यरात बाह्र बरे्ज बीमा अवनर् समाप्त हिुेछ ।  

  (५) एक वषग भन्दा लामो अवनर्को लानर् बीमालेख र्जारी र्िग पाइिे छैि ।  

(४) यस निदनेिकामा र्जिुसकैु कुरा लेनखएको भए तापनि कुि ैतोनकएको कायग र्िग कुि ैआयोर्जिामा कायगरत व्यनिको लानर् 

सामनूहक बीमा र्दाग उि आयोर्जिा अवनर् भरको लानर् एकैपटक दरु्गटिा बीमा र्िग सनकिे छ ।  

(५) यस दफामा र्जिुसकैु कुरा लेनखएको भए तापनि सावगर्जनिक निमागणमा संलग्ि मर्जदरुको सामनूहक बीमा र्दाग एउटै बीमकमा 

परूा आयोर्जिा अवनर् र्री बीमा र्रेको अवस्थामा अनन्तम वषगमा हुि आउि ेएक वषग भन्दा कम अवनर्को लानर् छोटो अवनर्को 

बीमादरको सट्टा समािपुानतक बीमादर लार् ूहुिेछ ।  
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९. छोटो अवम्धको बीमााः (१) बीनमत वा बीमालेख र्ारकल ेअिरुोर् र्रेमा बीमकल ेएक वषग भन्दा कम अवनर्को लानर् बीमालखे 

र्जारी र्िुग पिेछ र त्यस्तो बीमालखेलाई छोटो अवनर्को बीमालखे भनििेछ ।  

  (२) छोटो अवनर्को बीमाको लानर् लाग्िे बीमादर दहेाय बमोनर्जम हिुेछः  

   (क) एकमनहिासम्मको लानर् बानषगक बीमािलु्कको पच्चीस प्रनतित  

   (ख) एकमनहिा दनेख तीि मनहिासम्मको लानर् बानषगक बीमािलु्कको चानलस प्रनतित  

   (र्) तीिमनहिा दनेख छ मनहिासम्मको लानर् बानषगक बीमािलु्कको साठी प्रनतित 

   (र्) छमनहिा दनेख एक वषगसम्मको लानर् ित प्रनतित  

  (२) छोटो अवनर्को बीमालेख एकपटक र्जारी भैसकेपनछ सोको पिुः समय बढाउि पाइि ेछैि ।  

     

१०. बीमालेखको प्रकाराः (१) यस निदनेिका अिुसार र्जारी र्ररि ेबीमालेखको प्रकार दहेाय अिुसारको हिुेछः  

(क) व्यनिर्त दरु्गटिा बीमालेख   

(ख) सामनूहक दरु्गटिा बीमालखे  

  (२) उपदफा (१) बमोनर्जमको बीमालेख व्यनिर्त वा सामनूहक कुि हो, सो कुरा बीमालेखको सरुूमा (बीमालेखको िीषग 

भार्मा) खलुाउि ुपिेछ ।  

 

११. सामूम्िक बीमााः (१) समहूमा आवद्ध भैसकेका व्यनिहरूको एउटै बीमालेखिारा सामनूहक बीमालेख र्जारी र्िग सनकिछे ।  

  (२) सामनूहक बीमा र्ि ेमात्र उद्देश्यले कुिै समहू खडा र्िग पाइिे छैि ।  

  (३) सामनूहक बीमा र्ि ेउद्देश्यका लानर् मात्र समहू खडा र्रेको प्रमानणत भएमा त्यस्तो बीमालखे स्वतः रद्द हुिेछ ।  

  (३) सामनूहक बीमा र्दाग प्रत्येक बीनमतको बीमायोग्य नहत कायम भएको हिुुपिेछ ।   

     

१२. बीमालेख धारकाः (१) सामनूहक बीमा र्ररएको बीमालखेको बीमालेख र्ारकसँर् बीमकले बीमा सम्बन्र्ी सचूिा आदाि-प्रदाि 

र्दाग बीनमतसँर् र्रेको मानििेछ ।    

  (२) सामनूहक बीमा दावी बापतको रकम बीमालेख र्ारक वा बीमालखे र्ारकको नसफाररसमा बीनमतलाई प्रदाि र्िुग पिछे ।   

  (३) उपदफा (२) बमोनर्जमको दावी रकमको सम्बन्र्मा बीमालेख र्ारकल ेबीनमतसँर् आफ्िो नहसाव फरफारक र्िुग पिेछ र 

फरफारक भए-िभएको यनकि र्री बीमकले सोको प्रमाण राख्िपुिछे ।    

  (४) दावी सम्बन्र्मा कुि ै नववाद उत्पन्ि भएमा बीमालखे र्ारकल ेर्रेको काििूी प्रनिया बीमक तथा बीनमत दवैुलाई मान्य 

हुिेछ ।   

 

१३. पेिा सभबद्ध जोम्खम खुलाउनु पनेाः बीमालखे र्जारी र्दाग बीनमतको पिेासँर् निनहत र्जोनखमहरू प्रष्ट रूपमा खलुाउिु पिछे ।  

 

१४. बीमा सभबन्धी अन्य ितघ बीमालेख अनुसार िुनेाः दरु्गटिा बीमा सम्बन्र्मा हुिे ितग तथा अन्य व्यवस्था बीमालेखमा उल्लेख भए 

बमोनर्जम हुिेछ ।  
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पररच्छेद–३ 

बीमादर सभबन्धी व्यवस्था 

१५. व्यम्िगत दुर्घटना बीमादराः (१) व्यनिर्त दरु्गटिा बीमाको लानर् न्यिूतम बीमादर प्रनतव्यनि प्रनतहर्जार दईु रूपैयाँ हिुेछ ।   

  (२) यस निदनेिका बमोनर्जम र्जारी र्ररि े बीमालखेको बीमािलु्कमा कुिै प्रकारको छुट (नडस्काउन्ट), ररहायत, कटौनत वा 

सहुनलयत नदि पाइि ेछैि ।  

तर, बीमा अनभकतागको प्रयोर् िर्री नसरै् बीमालेख नबिी (प्रत्यक्ष बीमा) र्ररएको अवस्थामा हलुदरं्ा तथा आतंकवाद 

र्जोनखमको बीमािलु्क बाहके अन्य बीमािलु्कमा बढीमा पाचँ प्रनतित रकम छुट प्रदाि र्िग यस दफाले बार्ा पयुागएको मानिि ेछैि ।  

   (३) व्यनिर्त दरु्गटिा बीमालेखमा एकपल्ट बीमालेख र्जारी भएपश्चात बीमा अवनर्भर बीमादर वढाउि वा र्टाउि पाइि ेछैि ।   

 

१६. सामूम्िक दुर्घटना बीमादराः (१) सामनूहक दरु्गटिा बीमाको लानर् दहेाय अिुसारको बीमादर कायम हुिछेः  

(क) दईु र्जिादनेख पच्चीस र्जिासम्मको समहूको लानर् प्रनत व्यनि प्रनत हर्जार न्यतूिम दईु रूपैयाँ  

(ख) छव्वीस र्जिादनेख एक सय र्जिासम्मको लानर् प्रनत व्यनि प्रनत हर्जार न्यतूिम एक रूपैयाँ पचहत्तर पैसा   

(र्) एकसय र्जिाभन्दा बढीको लानर् प्रनतव्यनि प्रनत हर्जार न्यिूतम एक रूपैयाँ पचास पैसा  

  (२) क्षनतपनूतग स्वरूप एक लाख रूपैया ँभन्दा बढी रकमको औषर्ोपचार खचग नलि चाहमेा थप औषर्ोपचार खचगको लानर् थप 

र्ररएको बीमाङ्कको पाचँ प्रनतित बीमािलु्क कायम हुिछे ।  

  तर, सरुू बीमाङ्क भन्दा बढी हुि ेर्री औषर्ोपचार खचग थप र्िग पाइिे छैि ।  

  

१७. न्यूनतम बीमादराः (१) बीमािलु्क र्णिा र्दाग प्रनत बीमालेख एकसय रूपैया ँभन्दा कम बीमािलु्क नलि पाइिे छैि ।  

  तर, लर्बुीमा अन्तर्गत पिे दरु्गटिा बीमालेखको हकमा यो व्यवस्था लार् ूहुिछैेि ।   

  (२) दफा १५ र १६ मा उल्लखे र्ररएको बीमादर न्यिूतम बीमादर हो र बीमकल ेबीनमतसँर् निनहत र्जोनखमको आर्ारमा सो 

भन्दा बढी दरमा बीमािलु्क र्णिा र्री बीमालेख र्जारी र्िग सक्िछे । 

  (३) अन्य कुिै बीमालेखमा दरु्गटिा बीमाको समते अनतररि सनुवर्ा थप र्ररएको रहछे भिे त्यस्तो बीमालेख अिुसार उपलब्र् 

र्राइएको दरु्गटिा बीमाको अनतररि सनुवर्ाबापत लाग्िे बीमादर सोही बीमालेखमा उल्लेख भए बमोनर्जम हिुेछ ।  

 

१८. खुलाउनु पनेाः बीमालेख र्जारी र्दाग बीमािलु्क दर तथा बीमािलु्क रकम प्रष्ट ढरं्ल ेखलुाई र्णिा र्िुग पिेछ ।   

 

१९. सभपुष्ीाः (१) बीमकल ेबीमालेखमा उल्लेख र्ररएका र्जोनखम बाहके अन्य र्जोनखमको समेत रक्षावरण उपलब्र् र्राउिु पि ेभएमा 

अनुसूची-४ बमोनर्जमको सम्पषु्टी र्जारी र्री सनुवर्ा थप र्िग सक्िछे ।  

(२) उपदफा (१) बमोनर्जम थप र्ररएको र्जोनखम बापत लाग्ि ेथप बीमादर दहेाय बमोनर्जम हुिछेः  

(क) पवगतारोहणको लानर् बीमाङ्कको लानर् कुल बीमाङ्कको ०.७५ (िनु्य दिमलव सात पाचँ) प्रनतित थप 

बीमािलु्क, 

(ख)  कावा खािे खेल (व्हील रेि), र्ोडदौड, बन्र्जी र्जनम्पङ्र्, प्यारा ग्लाइनडङ्र् वा मोटरसाइकल दौडको कारणल े

भएको दरु्गटिा, पोलो, निकार, स्कुवा ड्राइनभङ्र्, नििािबार्जीको लानर् कुल बीमाङ्कको ०.५ (िनु्य दिमलव 

पाचँ) प्रनतित थप बीमािलु्क, 
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(र्) खण्ड (क) र (ख) मा उल्लेख भएको बाहके अन्य र्जोनखमको लानर् लानर् कुल बीमाङ्कको ०.५ (िनु्य दिमलव 

पाचँ) प्रनतित थप बीमािलु्क । 

(३) यस दफा बमोनर्जम सम्पषु्टी र्जारी र्दाग बीमकले बीमालेख र्जारी र्दागका समयमा िै र्जारी र्िुग पिेछ ।  

   

२०. बीमादरको वगीकरणाः (१) यस निदनेिकामा उल्लेख भएको बीमादर हुलदरं्ा तथा आतंकवाद र्जोनखम समहू लर्ायत सबै 

र्जोनखमहरूको लानर् लाग्िे एकमषु्ट बीमादर हिुेछ र बीमकल े हलुदरं्ा तथा आतंकबाद र्जोनखम समहूको र्जोनखम िसमेनटि े र्री 

बीमालेख र्जारी र्िग पाउिे छैि ।  

   (२) उपदफा (१) अिुसारको बीमादर नभत्र र्जोनखम समहूको बीमादर स्वतः समावेि हिुेछ  

   (३) बीमकको प्रयोर्जिको लानर् हलुदरं्ा तथा आतंकवाद र्जोनखम समहूको बीमादर प्रनतव्यनि प्रनतहर्जार पन्र पैसा हिुेछ  

   (५) उपदफा (३) बमोनर्जमको बीमादर पिुबीमा प्रयोर्जिको लानर् दहेाय बमोनर्जम नवभार्जि र्ररएको छः  

 (क) हुलदरं्ा, हडताल र ररसइबीपणूग कायगको लानर् बाह्र पैसा प्रनतहर्जार   

  (ख) आतंककारी तथा नवध्वंिात्मक नियाकलाप र प्रनतर्ात (स्यावोटेर्ज) को लानर् तीि पैसा प्रनतहर्जार  

  

२१. बीमाङ्क पररवतघनाः (१) सामनूहक बीमालेख अन्तर्गत बीनमतको संख्या थप हुि र्एमा बीमालखेको ितगको अर्ीिमा रही प्रनत 

व्यनि बीमाङ्क पररवतगि िर्ररकि थप बीनमतको संख्या अिुसारको बीमाङ्क बनृद्ध र्िग सनकिेछ ।  

  (२) सामनूहक बीमालेख अन्तर्गत बीनमतको संख्या र्टी हुि र्एमा बीमालेखको ितगको अर्ीिमा रही प्रनतव्यनि बीमाङ्क 

पररवतगि िर्ररकि र्ट्ि र्एको बीनमतको संख्या अिुसारको कुल बीमाङ्क कम र्िग सनकिछे ।  

  (३) व्यनिर्त दरु्गटिा बीमालेखको हकमा बीमालखे बहाल रहकेो अवनर्भर बीमाङ्क बनृद्ध र्िग वा र्टाउि पाइिे छैि ।  

 (३) उपदफा (१) बमोनर्जमको अवस्था उत्पन्ि भएमा बीनमत वा बीमालेख र्ारकले नियमािुसार लाग्िे थप बीमािलु्क भिुािी 

र्िुग पिेछ र उपदफा (२) को अवस्था आइपरेमा बीमकले बीनमत वा बीमालखे र्ारकलाई बढी हिु आउिे बीमािलु्क नफताग र्िुग 

पिेछ र यसरी थप रकम नतदाग वा रकम नफताग र्दाग अनुसूची–५ बमोनर्जमको संिोर्ि तानलकामा उल्लखे र्िुगपिछे ।   

 तर, सावगर्जनिक निमागणमा संलग्ि मर्जदरुको संख्या कम हुि र्ई बीमाङ्क कम भएको अवस्थामा बीमालखे र्ारकल ेबीमािलु्क 

नफताग मार् र्दाग समहू पररत्यार् र्रेको मर्जदरुको सहमनत नलएर मात्र मार् र्िुग पिछे ।  

  (४) यस दफा अन्तर्गत बीमकल ेबीनमत वा बीमालखे र्ारकलाई बीमािलु्क नफताग र्िुग परेमा बीमाङ्क र्टाइएको पन्र नदि 

नभत्र नफताग र्ररसक्िु पिछे ।  

 

पररच्छेद–४ 

म्वम्वध 

२२. बीमालेख जारी गनघ नपाइनेाः (१) यो निदनेिका र्जारी भएपश्चात यस अनर् र्जारी भएका कुिै पनि दरु्गटिा बीमालेखहरू र्जारी र्िग 

पाइि ेछैि ।  

  (२) बीनमत वा बीमालखे र्ारकले भिुािी र्रेको बीमािलु्क बीमकको बैंक खातामा प्राप्त िभएसम्म बीमालेख र्जारी र्िग पाइि े

छैि ।  

  (३) यस दफामा र्जिुसकैु कुरा लेनखएको भए तापनि बीमािलु्कमा अिुदाि प्राप्त हुिे बीमालखेको हकमा अिुदाि बाहकेको  

बीमािलु्क रकम प्राप्त भएपश्चात बीमालेख र्जारी र्िग सनकिेछ ।   
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२३. बीमालेखको नामसारीाः दरु्गटिा बीमालेखको िामसारी वा स्वानमत्व हस्तान्तरण हुि ेछैि ।  

    

२४. संिोधन ताम्लका जारी गनुघ पनेाः (१) बीमकल े बीमालेखमा उल्लेनखत बीमाङ्क तथा बीमािलु्क बाहके अनुसूची–६ मा 

उल्लेनखत नवषयमा बीमा अवनर् बहाल रहकेो अवनर् नभत्र कुिै नववरणमा पररवतगि, संिोर्ि वा थप र्िुग पिे भएमा संिोर्ि 

तानलका र्जारी र्िुग पिेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोनर्जम संिोर्ि, पररवतगि वा थप र्ररएको नववरण बीमकले बीमालेखमा संलग्ि र्री राख्िु पिछे ।  

 

२५. सम्मम्तले म्नधाघरण गरे अनुसार िुनेाः दरु्गटिा बीमाको बीमादर सम्बन्र्ी अन्य व्यवस्था बीमादर सल्लाहकार सनमनतको नसफाररसमा 

सनमनतले निर्ागरण र्रे बमोनर्जम हिुछे ।  

 

२६. सफ्टवेयर सभबन्धी व्यवस्थााः (१) यस निदनेिका अन्तर्गत र्जारी र्ररिे बीमालखेको लानर् कनम्तमा दहेाय बमोनर्जमको सनुवर्ा 

उपलब्र् हुिरे्री व्यवस्था र्िुगपिेछः  

(क) अिलाइिबाट बीमालेख प्रस्ताव फाराम भि ेव्यवस्था 

(ख) अिलाइिबाट बीमालेख र्जारी र्िे व्यवस्था 

(र्) वेभसाइटमा बीमािलु्क र्णिा संयन्त्र (नप्रनमयम क्यालकुलेटर) राख्ि ेव्यवस्था 

(र्) बीमालेखको िमिूा वेभसाइटमा राख्िे व्यवस्था    

(ङ) बीनमतल ेअिलाइि, इमेल तथा मोवाइलबाट आफ्िो बीमालेखको अवस्थाको नवस्ततृ र्जािकारी पाउि ेव्यवस्था   

(च) बीमालेखमा संलग्ि सबै कार्र्जी अनभलखेहरू इलेक्रोनिक अनभलेखमा समेत रहिे व्यवस्था   

(छ) बीमकले अिलाइि, इमले तथा मोवाइलबाट बीनमतलाई बीमालखेको म्याद सनकि लार्ेको र्जािकारी पठाउि े

व्यवस्था   

तर, बीमकले कुिै कारणवस म्याद सनकि लार्ेको र्जािकारी िर्राएको कारणले हिु र्जािे क्षनतको लानर् बीमक 

नर्जम्मेवार हिुे छैि ।  

(र्ज) त्रैमानसक रूपमा तोनकए बमोनर्जमको नववरण अिलाइिको माध्यमबाट सनमनतमा पठाउिे व्यवस्था ।  

(झ) सनमनतले तोके बमोनर्जमको अन्य व्यवस्था ।  

 

२७. ऐन बमोम्जम िुने: (१) यस निदनेिकामा उल्लखे भएर्जनत यसै निदनेिका बमोनर्जम र अन्य नवषयमा प्रचनलत काििूमा उल्लखे भए 

बमोनर्जम हुिेछ ।  

 (२) यस निदनेिकाको कुिै व्यवस्था प्रचनलत ऐिसँर् बानझएमा बानझएको हदसम्म स्वतः निष्कृय भई ऐिको व्यवस्था लार् ू

हुिेछ ।  

 

२८. अम्धकार प्रत्यायोजन र बाधा अड्काऊ फुकाऊाः (१) यस निदनेिका अिुसारको कायगसम्पादि र्राउिे अनर्कार अध्यक्षलाई 

हुिेछ र अध्यक्षले आफू मातहतको कमगचारीलाई आवश्यकता अिुसार अनर्कार प्रत्यायोर्जि र्िग सक्िछे ।  

 (२) यस निदनेिकाको कायागन्वयिको िममा कुि ैबार्ा अड्चि आइपरेमा अध्यक्षले बार्ा अड्काऊ फुकाउि सक्िछे ।  
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२९. खारेजी र बचाऊाः (१) यस अनर् सनमनतबाट समय-समयमा र्जारी र्ररएका र बीमकलाई स्वीकृनत प्रदाि र्ररएका दरु्गटिा 

बीमालेखहरू खारेर्ज र्ररएको छ ।  

(२) यस अनर् सनमनतबाट समय समयमा र्जारी र्ररएका र बीमकलाई स्वीकृनत प्रदाि र्ररएका दरु्गटिा बीमालखेहरूबाट भए 

र्रेका सम्पणूग कायगहरू यसै निदनेिका बमोनर्जम भए र्रेको मानििछे ।  
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अिुसचूी–१ 

बीमालेख प्रस्ताव फाराम 

(दफा ५ को उपदफा (१) सँर् सम्बनन्र्त) 

 

१. प्रस्ताव फाराम िने म्नयमाः 

(क) यस फाराममा उल्लेख भएका सब ैप्रश्नहरू राम्ररी पढी, बुझी प्रस्तावक आफैं ले प्रष्ट सँर् बुनझि ेर्री उत्तर नदिु पिेछ । 

(ख) प्रश्नको उत्तर नददँा रेखा, नवन्द ुवा कुिै पनि प्रकारको नचन्ह वा संकेत प्रयोर् र्िग पाइिे छैि । 

(र्) कुिै पनि प्रश्नको उत्तरमा खाली ठाउँ छोड्ि पाइि ेछैि र उत्तर नदि ुिपि ेभए वा उत्तर असान्दनभगक हुि ेभए “असान्दनभगक 

प्रश्न” वा “अ.प्र.” वा अंगे्रर्जीमा एि/ए भिी लेख्िु पिछे । 

(र्) आफूलाइग थाहा भएको कुरा पणूग निष्ठा र नवश्वासका साथ उल्लेख र्िुग पिेछ । 

(ङ) प्रश्नको उत्तर नदि वा नववरण उल्लखे र्िगको लानर् फारामको पािा िपरु्मेा पािा थप र्िग सनकिेछ र त्यसरी थप र्ररएको 

प्रत्येक पािामा सहीछाप र्िुग पिछे ।  

 

२. प्रस्ताव फाराम िने ितघाः 

(क) बीमा प्रस्ताव फाराम भिे व्यनि वा संस्थालाइग प्रस्तावक मानििेछ र बीमकले स्वीकार र्रेको खण्डमा उि व्यनि बीनमत 

वा बीमालेख र्ारक हिुेछ र बीमालेख र्ारक सँर् बीमालखेमा आवद्ध भएका व्यनिहरू स्वतः बीनमत हुिेछि् ।  

(ख) प्रस्तावकल ेकसैको करकाप, दवाब वा र्म्की वा अिनुचत प्रभावमा परी प्रस्ताव फाराम भिग पाउि ेछैि र त्यसरी भरेको 

प्रमानणत भएमा प्रस्ताव बीमकल ेस्वीकार र्ि ेछैि ।  

(र्) प्रस्ताव फाराममा उल्लेख र्ररएका नववरण तथा र्जािकारी बीमकले पणूगरूपमा सरुनक्षत र र्ोप्य राख्ि ुपिछे । 

(र्) प्रस्तावमा प्रयोर् हिु ेिब्दावली मध्ये पररभाषा खण्डमा उल्लेख भएका िब्दको अथग सोही बमोनर्जम र अन्य िब्दावलीको 

हकमा प्रचनलत आम अथग बमोनर्जम हिुेछ । 

 

३. वस्तुगत तथ्य तथा मूलिूत म्ववरणाः 

(क) प्रस्तावक (व्यम्ि) को म्ववरणाः 

िाम थर (संस्था भए संस्थाको िाम): .................................................................................................... 

प्रदिेः ................................. नर्जल्लाः.....................  पानलका........................... 

वडा िं.................................. टोलः................................... र्र ि.ं ............................................ 

फोि िं. ................................ इमेलः .................................. फ्याक्सः ....................................... 

संस्था दताग िं. (संस्था भए) .................................................... स्थायी लखेा िं................................. 

पेिा/व्यवसाय /कारोबारको नववरणः......................................मोवाइल िं.: ...................................... 

 

(ख) बीमालेख धारकको म्ववरण  

संस्थाको िामः.............................................................................................................................. 

प्रदिेः ................................. नर्जल्लाः.....................  पानलका........................... 

वडा िं.................................. टोलः................................... र्र ि.ं ............................................ 
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फोि िं. ................................ इमेलः .................................. फ्याक्सः ....................................... 

संस्था दताग िं. (संस्था भए) .................................................... स्थायी लखेा िं................................. 

पेिा/व्यवसाय /कारोबारको नववरणः...................................... मोवाइल ि.ं: ...................................... 

संस्था र बीनमत बीचको सम्बन्र्ः ............................................................................................... 

 

(ग) बीम्मतको म्ववरणाः 

क्र.सं.  नाम थर  पद  ठेगाना  सभपकघ  

नं. 

उमेर   पेिा  पेिा सगँ सभबम्न्धत 

जोम्खम  

कैम्फयत 

         

         

         

         

 

(र्) बीमाको अवम्धाः 

नमनतः ................समयः ........ दनेख............................. सम्म (कुल.................. मनहिा.................. नदि) 

 

४. बीमालेखको प्रकार: (देिायका मध्ये कुन िो उल्लेख गने): 

(क) व्यनिर्त दरु्गटिा बीमालेख,  

(ख) सामनूहक दरु्गटिा बीमालखे ।   

 

५. वस्तुगत तथ्य सभबन्धी प्रश्निराः  

(क) तपाईलंे दरु्गटिा बीमा र्िगका लानर् यस अनर् अन्य बीमा कम्पिीले अस्वीकार र्रेको नथयो?  नथयो भि ेबीमकको िाम 

उल्लेख र्िुगहोस ्। 

 

(ख) तपाईलं े दरु्गटिाबाट क्षनत भई कुि ै बीमा कम्पिीबाट क्षनतपनूतग नलिभुएको  नथयो?  नथयो भिे नबर्त तीि वषगको 

नववरण नदिुहोस । 

 

 

(र्) य

स

 

प्रस्ताव फाराममा मानथ उल्लखे र्ररएका बाहके छुट हुि र्एका केनह नववरणहरू छि् भिे उल्लेख र्िुगहोस ्। 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... 

 

 

क्र.सं. बीमक र्टनाको म्बवरण बीमाङ्क म्मम्त दावी म्लएको 

रकम  
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६.  उद्घोषणाः 

म/ हामी.........................यस प्रस्ताविारा र्ोषणा र्दगछौं की यस प्रस्ताव फाराममा उल्लेख र्ररएका तथ्य, नववरण, सचूिा, 

र्जािकारी तथा उत्तरहरू मलैे/ हामीले राम्ररी पढरे बुझेर नदएका हो/हौं । यसमा उल्लेख र्ररएका सबै नववरणहरू सही, साचँो र 

दरुूस्त छि । कुि ैतथ्य, नववरण, सचूिा, र्जािकारी तथा उत्तरहरू लकुाए नछपाएको छैि । कुि ैतथ्य, नववरण, सचूिा, र्जािकारी 

तथा उत्तरहरू लकुाए, नछपाएको पाइएमा बीमालेख रद्द हुिछे भन्ि ेकुरामा म/ हामी स्वीकार र्दगछु/ र्दगछौं । यस प्रस्ताव फाराममा 

उल्लेख र्ररएका तथ्य, नववरण, सचूिा, र्जािकारी तथा उत्तरहरूको साथै यो र्ोषणा निपक्षीय बीमा करार (बीमालखे) को 

आर्ार हुिछे । 

 

(

बी

म

क

ले

 

आ

(बीमकले आवश्यक ठानेमा यस अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको प्रस्ताव फािामको अततरिक्त बीतमत वा बीमालेख 

धािकसँग वा बीमलेख धािकसँग अन्य तवविण, प्रश्नावली, सूचना तथा जानकािी भिाई तलन सक्नेछ ि त्यसिी 

तलएको  तवविण, प्रश्नावली, सूचना तथा जानकािी यसै प्रस्ताव फािामसँग संलग्न गिी िाख्नु पनेछ ।)  

 

 

 

 

 

      

 

प्रस्तावकको 

हस्ताक्षरः ........................................ 

िाम थरः ......................................... 

नमनतः ............................................ 

छाप (संस्था भएमा): .......................... 

नमनतः............................................ 

 

प्रस्ताव स्वीकृम्त गने कमघचारी 

हस्ताक्षरः....................................... 

िाम थरः........................................ 

अनभकताग कोड िं./कमगचारी पररचयपत्र िं:............... 

सम्पकग  िः...................................... 

नमनतः ............................................ 
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अिुसचूी-२ 

... ... ... ... ... ... बीमा कम्पिी नलनमटेड  

व्यमिगि / सामूमिक दुर्घटना बीमालखे 

(दफा ४ को उपदफा (१) सँर् सम्बनन्र्त)  

 

यस बीमालेखमा उल्लेख भएको व्यवस्था बमोनर्जम बीमा र्िगको लानर् बीनमत वा बीनमतको तफग बाट बीमालेख र्ारकल ेपरूा बीमािलु्क 

भिुािी र्रेको हुिाल ेबीमक तथा बीनमत बीचको निपक्षीय बीमा करारको रूपमा ... ... ... ... ... ... ... (बीमा कम्पिी नलनमटेडले) यो 

बीमालेख र्जारी र्रेको  छ ।  

पररच्छेद -१ 

प्रारम्भिक 

१. बीमालेखको नाम र प्रारभिाः (१) यो बीमालेखको िाम “दुर्घटना बीमालेख” रहकेो छ । 

(२) यो बीमालेख बीनमत वा बीमालेख र्ारकले बीमािलु्क भिुािी र्रेपश्चात प्रारम्भ हुिछे ।  

२. पररिाषााः नवषय वा प्रसँर्ले अको अथग िलार्मेा यस बीमालेखमा, 

(क) “अपवाद” भन्िाले बीमालेखले रक्षावरण िर्िे र्जोनखम वा बीमालखेले क्षनत प्रदाि िर्िे वा िसमेट्िे अवस्था 

सम्झिु पछग ।  

(ख) “आनुसाङ्म्गक िम्त” भन्िाल ेबीमा र्ररएको र्जोनखमको कारणल ेहिुे अप्रत्यक्ष (कनन्सक्वेनन्सयल) वा एउटा 

र्टिाको पररणामस्वरूप हुि ेअप्रत्यक्ष क्षनत सम्झिु पछग ।  

(र्) “जोम्खम” भन्िाल ेकुि ैर्टिा र्ट्िे वा िर्ट्ि ेअनिनश्चत अवस्था सम्झिु पछग । 

(र्) “ताम्लका” भन्िाले बीमा र्ररएको बीमाङ्क, बीमािलु्क लर्ायत बीमालखे र्जारी र्िग आवश्यक पिे 

नववरणहरू उल्लेख भएको बीमालखेको अङ्र्को रूपमा रहि ेतानलका सम्झिु पछग ।  

(ङ) “दावी” भन्िाले क्षनतबापत बीनमत वा बीमालेख र्ारकिारा मार् र्ररएको क्षनतपनूतग रकम सम्झि ुपछग । 

(च) “दुर्घटना” भन्िाले बानहरी आँखाले स्पष्ट दखे्ि सनकि ेर सांर्ानतक माध्यमबाट हिुे आकनस्मक र अप्रत्यानित 

र्टिा सम्झि ुपछग ।  

(छ) “म्नदेम्िका” भन्िाले दरु्गटिा बीमा सम्बन्र्ी निदनेिका, २०७८ सम्झिु पछग ।  

(र्ज) “वस्तुगत तथ्य” भन्िाले बीमा र्ररएको व्यनिको र्जोनखम बढाउि वा र्टाउि सक्िे महत्वपणूग तथ्य सम्झि ु

पछग ।  

(झ) “बीमक” भन्िाले यो बीमालेख र्जारी र्िे बीमा कम्पिी सम्झि ुपछग ।  

(ञ) “बीमा करार” भन्िाले प्रस्ताव फाराम, बीमालेख, तानलका, सम्पषु्टी, बीमालेखको संिोर्ि तानलका तथा 

बीमािलु्क भिुािी रनसद सनहत बीमालेखको रूपमा र्जारी र्ररएको बीमक तथा बीनमत वा बीमालेख र्ारक 

बीच भएको निपक्षीय करार सम्झि ुपछग ।   

(ट) “बीमाङ्क” भन्िाले क्षनत बापत बीमकल ेप्रदाि र्ि ेतानलकामा उल्लेख र्ररए अिुसारको कुल बीमा रकम 

सम्झिु पछग ।  

(प) “बीमालेख” भन्िाल े बीमकल े र्जारी र्िे दरु्गटिा बीमालेख, बीमालेखको तानलका तथा सम्पषु्टी तथा 

बीमालेखको संिोर्िको तानलकालाई एकमषु्ट रूपमा सम्झि ुपछग ।  

(फ) “बीमािुल्क” भन्िाले बीमा र्रे बापत बीनमत वा बीमालेख र्ारकले बीमकलाई बुझाउिु पिे रकम सम्झिु  

पछग । 
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(ब) “बीम्मत” भन्िाल ेबीमालेख अिसुार बीमा र्ररएको व्यनि सम्झिु पछग ।  

(भ) “बीमालेख धारक” भन्िाले बीमालेख र्ारण र्िे व्यनि वा संस्था सम्झिु पछग ।  

(म) “मूलिूत म्ववरण” भन्िाले बीमा र्ररएको व्यनिमा रहकेो र्जोनखम तथा त्यस्तो र्जोनखमको मात्रा नवशे्लषण 

र्री बीमािलु्क निर्ागरण र्िग र बीमा प्रस्ताव स्वीकार र्ि े वा िर्ि े निणगयमा सर्ाउ पयुागउि आवश्यक पिे 

महत्वपणूग नववरण सम्झि ुपछग ।  

(य) “रिावरण” भन्िाले क्षनतको क्षनतपनूतग प्रदाि र्िगको लानर् मञ्र्जरु र्रेको अवस्था सम्झिु पछग ।  

(ल) “समानुपाम्तक दर” भन्िाल े एक वषगको लानर् लाग्ि े बीमादरको अिुपातमा तोनकएको निनश्चत अवनर्का 

लानर् लाग्ि ेबीमादर सम्झि ुपछग ।  

(ळ) “स्थायी पूणघ अििता” भन्िाल े बीनमत आय वा मिुाफा आर्जगि र्िग वा कमाई र्िे कुि ै पनि पिेा वा 

व्यवसाय र्िग सरै्कँा लानर् असमथग भएको अवस्था सम्झि ुपछग र भनवष्यमा निको हुि े वा िहुि े यनकि र्िग 

िसनकि ेअवस्थामा दरु्गटिा र्टेको नमनतदनेख तीिसय पैंसठ्ठी नदिसम्म बीनमत स्थायी पणूग अिि भएमा निर्ज 

सर्ैंका लानर् स्थायी पणूग अिि भएको मानििछे ।  

(व) “सभपुष्ी” भन्िाले बीनमत वा बीमालेख र्ारकको अिरुोर्मा बीमालेखमा उपलब्र् भएको र्जोनखमको 

अनतररि र्जोनखम थप र्िगको लानर् बीमकसँर् र्ररएको परूक करार सम्झिु पछग ।  

(ि) “िुलदंगा तथा आतंकबाद जोम्खम समूि” भन्िाल ेहलुदरं्ा, हडताल, ररसइवीपणूग कायग, आतंकबादी कायग, 

प्रनतर्ात र्जस्ता कायगहरू सम्झि ुपदगछ ।  

(ष) “िम्त” भन्िाले कुि ैर्टिा भै हिुे क्षनत हुि,ु हानि िोक्सािी हिुु, नवग्रिु वा िास हुि ुभन्ि ेसम्झिु पछग ।  

(स) “िम्तपूम्तघ” भन्िाल ेबीमालेखमा उल्लखे भए अिुरूप बीमकल ेबीनमतलाई प्रदाि र्ि े दावी बापतको रकम 

सम्झिु पछग ।  

(ि) “स्थायी पूणघ अििता” भन्िाले बीनमत कुिै पनि व्यवसाय वा पेिा र्री आय आर्जगि र्िग लानर् सर्ैंको लानर् 

असमथग भएको अवस्था सम्झि ुपछग ।  

(ि) “अन्य कुनै अङ्ग िङ्ग” भन्िाल ेकुिैअङ्र्मा दरु्गटिाबाट चोटपटक लार्ी सो चोटपटक लार्ेको अङ्र्को 

नवषयमा नविेषज्ञ नचनकत्सकिारा प्रमानणत र्ररएको पणूग ह्रास वा पणूग स्थायी क्षनतलाइग सम्झिु पछग ।  

(त्र) “अस्थायी पूणघ अििता” भन्िाल ेबीनमत आय वा मिुाफा आर्जगि र्ि ेकुि ैपनि व्यवसाय वा पेिा र्िग केही 

समयको लानर् पणूग रूपल ेअसमथग भएको अवस्था सम्झिु पछग ।  

(ज्ञ)  “औषधोपचार खचघ” भन्िाले दरु्गटिाबाट लार्ेको र्ाउ, चोटको लानर् आवश्यक उपचार, उपचार सामग्री वा 

उपचार सेवाको लानर् भिुािी र्ररएको वास्तनवक खचग रकम सम्झिु पछग र सो खचग रकम सम्बनन्र्त ठाउँ 

अिुसारको उपचार, उपचार सामाग्री वा उपचार सेवाको प्रचनलत दरभन्दा बढी हुि ेछैि ।  

(ज्ञ१) “िारररीक रपले काम नलाग्ने” भन्िाले दरु्गटिाबाट चोटपटक लार्ेको अङ्र्को सम्बन्र्मा उि नवषयमा 

नविेषज्ञता हानसल र्रेको इर्जार्जतपत्र प्राप्त नचनकत्सकबाट प्रमानणत र्ररएको उपयोर् वा सहउपयोर्को पणूग 

ह्रास वा पणूग स्थायी क्षनतलाई सम्झिु पछग र भनवष्यमा निको हुि े वा िहुि े यनकि र्िग िसनकि े अवस्थामा 

दरु्गटिा र्टेको नमनतदनेख तीिसय पैंसठ्ठी नदिसम्म बीनमतको अङ्र् काम िलाग्िे उि अङ्र् सँर्ैका लानर् 

काम िलाग्िे वा अङ्र्-भङ्र् भएको मानििेछ ।  

 

पररच्छेद-२ 

रिावरण 

३. दुर्घटनाको कारणले िएको मृत्युाः यस बीमालेख अन्तर्गत दरु्गटिाको प्रत्यक्ष कारणबाट दरु्गटिा भएको एकसय नत्रयासी नदि 

नभत्र बीनमतको मतृ्य ुभएमा क्षनतपनूतग स्वरूप बीमकल ेितप्रनतित बीमाङ्क प्रदाि र्िछे ।  

४. पाम्थघव िररर व्यवस्थापन तथा म्कररया खचघाः दफा ३ अिुसार बीनमतको मतृ्य ुभएको खण्डमा बीनमतको पानथगव िरररको 
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पररवहि तथा व्यवस्थापि र्िग दि हर्जार रूपैयाँ वरावरको रकम प्रदाि र्िछे ।  

स्पम्ष्करणाः यस दफाको प्रयोर्जिको लानर् बीमकले कुिै नबल, भरपाई मार् र्िे छैि ।  

५. काज म्कररया खचघाः दरु्गटिाबाट बीनमतको मतृ्य ुभएमा बीमकल ेबीमाङ्कको अनतररि थप हुिरे्री बीमाङ्कको १० प्रनतित 

वा पचास हर्जार रूपैयामँध्ये र्जिु कम हनु्छ सोही बरावरको रकम प्रदाि र्िछे । 

स्पम्ष्करणाः यस दफाको प्रयोर्जिको लानर् बीमकले कुिै बील भरपाई मार् र्ि ेछैि ।  

६. स्थायी पूणघ अिितााः (१) बीमा र्ररएको अवनर्नभत्र भएको दरु्गटिाको कारणल ेदरु्गटिाको नमनतबाट तीिसय पैंसठ्ठी नदि 

नभत्र बीनमत स्थायी पणूग असिि भएमा बीमकले दहेाय बमोनर्जमको क्षनतपनूतग प्रदाि र्िछेः  

म्ववरण  िोधिनाघ  

(क) स्पाइिल इन्र्जरुीको कारण पिुः ठीक िहिुे र्री ररढको हड्डी काम िलाग्ि ेभएमा  

(ख) कुिै एउटा हातको िाडी दनेख मानथ परैू हात काम िलाग्िे भएमा 

(र्) कुि ैएउटा खटु्टाको र्ोलीर्ाँठो दनेख मानथ परैू खटु्टा काम िलाग्िे भएमा 

(र्) दवैु आँखा पिुः दृनष्ट फकग ि िसक्िे र्री काम िलाग्ि ेभएमा 

(ङ) पिुः श्रवणिनि िफकग िे र्री दवैु काि िसनु्ि ेभएमा 

(च) पिुः बोली िफकग िे र्री बोल्िे बोल्ि िसक्िे भएमा  

बीमाङ्कको ित 

प्रनतित  

(छ) एउटा आँखा पिुः दृनष्ट फकग ि िसक्िे र्री काम िलाग्िे भएमा 

(र्ज) पिुः श्रवणिनि िफकग िे र्री एउटा काि िसनु्ि ेभएमा 

बीमाङ्कको पचास 

प्रनतित 

 (२) यस दफाको प्रयोर्जिको लानर्, 

  (क) “िात” भन्िाल ेिानडदनेख मानथको परूा हात र खटु्टा भन्िाल ेर्ोलीर्ाँठोभन्दा मानथको परूा खटु्टा सम्झिु पछग ।  

(ख) “काम नलाग्ने” भन्िाल े हातको िाडी भन्दा मानथ वा खटु्टाको र्ोलीर्ाँठो भन्दा मानथको भार् छुरट्टि ु वा 

िारीररक रूपल ेसँरै्का लानर् काम िलाग्िे सम्झि ुपछग ।  

७. स्थायी आंम्िक अिितााः बीमा र्ररएको अवनर् नभत्र भएको दरु्गटिाको कारणल ेदरु्गटिाको नमनतबाट तीिसय पैंसठ्ठी नदि 

नभत्र बीनमत स्थायी आंनिक अिि भएमा बीमकल ेदहेाय बमोनर्जमको क्षनतपनूतग प्रदाि र्िछेः  

म्ववरण  िोधिनाघ  

(क) कुिै एउटा हातको कुनहिो दनेख तल परैू भार् काम िलाग्ि ेभएमा 

(ख) कुिै एउटा हातको िाडी दनेख तल परैू भार् काम िलाग्िे भएमा 

(र्) कुि ैएउटा खटु्टाको र्ुँडा दनेख तल परैू भार् काम काम िलाग्ि ेभएमा 

(र्) कुिै एउटा खटु्टाको र्ोलीर्ाँठो दनेख तल परैू भार् काम िलाग्िे भएमा  

बीमाङ्कको पचास 

प्रनतित  
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(ङ) कुि ैएउटा बुढी औलंा वा चोरी औलंा काम िलाग्ि ेभएमा 

(च) दरु्गटिाको कारणल ेस्मरणिनि हराएमा 

बीमाङ्कको बीस 

प्रनतित 

 (छ) हात वा खटु्टाको अन्य कुिै औलंा काम िलाग्िे भएमा बीमाङ्कको दि 

प्रनतित 

(र्ज) अन्य कुिै अंर्मा क्षनत भएमा  समािपुानतक  

 

८. अस्थायी पूणघ अिितााःदरु्गटिाको कारणबाट बीनमत अस्थायी पणूग अिि भई आफ्िो पेिा व्यवसाय र्िग पणूग रूपमा 

असक्षम भएमा बीमाङ्कको सीमानभत्र रहि ेर्री छव्वीस हप्तासम्म बीमकले प्रनतमनहिा बीमाङ्कको पाचँ प्रनतित वा मानसक 

बीसहर्जार रूपैयाँ मध्ये र्जिु कम हुि आउँछ सोही बराबरको रकम उपलब्र् र्राउिछे ।  

९. औषधी उपचाराः  (१) दरु्गटिाको कारणबाट बीनमतलाई औषर्ी उपचार र्दाग खचग भएमा बीमकल ेबीमाङ्कको अनतररि थप 

हुिेर्री एक लाख रूपैयाँ सम्मको रकम नबल भरपाई अिुसार िोर्भिाग र्िछे । 

 (२) बीनमतले उपदफा (१) को अनतररि थप औषर्ोपचार खचगको लानर् समेत बीमा र्रेको रहछे भि ेसो बमोनर्जमको 

रकम बीमकल ेप्रदाि र्िछे । 

 

स्पम्ष्करणाः यस दफाको प्रयोर्जिको औषर्ी उपचार र्राउि े अस्पताललाई िर्द रनहत प्रणाली माफग त नसरै् भिुािी र्िग 

सनकिे रहछे भि ेबीमकले सोही अिुसार नसरै् भिुािी र्िग सक्िछे ।  

 

पररच्छेद-३ 

अपवाद 

१०. देिायको कुनै कारणबाट िएको िम्ताः यस बीमालेखमा अन्यत्र र्जिुसकैु कुरा लनेखएको भएतापनि बीमकले दहेायका 

र्जोनखमको कारणले भएको क्षनतको क्षनतपनूतग प्रदाि र्िछैेिः  

(क) र्जािी र्जािी आफैं ले लर्ाएको चोट 

(ख)  आत्महत्या वा आत्महत्याको प्रयासको कारणले भएको दरु्गटिा  

(र्)  मादक पदाथग वा लार् ूऔषर्ीको प्रभावको कारणबाट भएको दरु्गटिा  

(र्) प्रचनलत कािूि बमोनर्जम अिमुनत प्राप्त हवाइग र्जहार्जमा यात्रीको रूपमा यात्रा र्रेकोमा बाहके अन्य उडािमा यात्रा 

र्रेको कारणल ेभएको दरु्गटिा 

(ङ) कावा खािे खले (व्हील रेि), र्ोडदौड, बन्र्जी र्जनम्पङ्र्, प्यारा ग्लाइनडङ्र् वा मोटरसाइकल दौडको कारणल े

भएको दरु्गटिा, पोलो, निकार, स्कुवा ड्राइनभङ्र्, पवगतारोहण, नििािबार्जीको कारणले भएको दरु्गटिा  

तर, यस खण्डमा उल्लेख भएका र्जोनखमहरू बीनमतको इच्छािुसार सम्पषु्टी र्जारी र्री थप बीमािलु्क समेत नलएर 

रक्षावरण र्िग सनकिेछ   

(च) पार्लपि वा मािनसक सन्तलुिको कारणल ेभएको दरु्गटिा  
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(छ) बीनमतबाट कुि ैप्रचनलत काििू भरं् र्रेको पररणामबाट भएको दरु्गटिा  

(र्ज) दरु्गटिाबाट िभइग उिेर् वा स्िाय ुसम्बन्र्ी चोट 

(झ)  मािव र्जीवि रक्षा र्िे प्रयास र्दाग बाहके िचानहदो खतरा मोल्दा भएको दरु्गटिा  

११.  युद्ध वा युद्ध सरिको अवस्थााः सैनिक नवद्रोह िनि अपहरण, र्ेराबन्दी वा यदु्ध, अनतिमण, नवदिेी सैन्य कारवाही (यदु्ध 

र्ोषणा भएको होस ्वा िहोस)् र्हृयदु्ध, रार्जद्रोह, िानन्त, सत्ता नवप्लव, सैनिक नवद्रोहको कारणबाट भएको दरु्गटिाको कारणल े

भएको क्षनतको क्षनतपनूतग प्रदाि र्ि ेछैि ।  

१२. म्वम्करणयिु पदाथघ तथा आणम्वक, रसायम्नक तथा जैम्वक िम्तयाराः (१) नवकीरणयिु पदाथग वा नवनकरणयिु 

फोहोरको संसर्ग (कन्टानमििेि) बाट वा रेनडयोर्नमगता (स्वतः र्जारी रहि ेअणकुो नवच्छेदिको ज्वलि समेत) को सनियताको 

संसर्गबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले हिुे कुिै दरु्गटिाबाट क्षनत भएमा बीमकल ेक्षनतपनूतग प्रदाि र्िे छैि ।  

 (२) आणनवक, रसायनिक तथा र्जनैवक आम नविािकारी हात-हनतयारको प्रयोर् वा सोसँर् प्रत्यक्ष  वा अप्रत्यक्ष रूपमा 

संलग्ि रहकेो कारणबाट भएको दरु्गटिाबाट क्षनत भएमा बीमकले क्षनतपनूतग प्रदाि र्ि ेछैि ।  

 

पररच्छेद-४ 

ितघिर 

१३. प्रस्ताव र स्वीकृम्ताः  (१) बीमालखे र्जारी र्िुगअनर् बीनमतले प्रस्ताव फाराम पणूग रूपमा भरी बीमकलाइग बुझाउिु पिछे ।  

(२) प्रस्ताव फाराममा उल्लेख भएको नववरणमा फरक पारी बीमालखे र्जारी हिु ेछैि ।  

(३) बीमकल ेबीमा अवनर् समाप्त हुिु अर्ावै बीमा अवनर् समाप्त हिु लार्ेको सचूिा बीनमत वा बीमालखे र्ारकलाइग नदि 

सक्िेछ ।  

१४. बीमािुल्क गणनााः बीमािलु्क र्णिा र्दाग दरु्गटिा बीमालेख निदनेिका अिुसार र्ररिेछ ।  

१५. बीमािुल्क ििुानीाः (१) बीमकको तफग बाट सहीछाप भएको रनसद र्जारी िभएसम्म बीमािलु्क भिुािी भएको मानििे छैि ।  

१६. अथघ लगाउनु पनेाः (१) बीमालखेसनहत बीमा प्रस्ताव, फाराम, तानलका, सम्पनुष्ट, बीमा संिोर्ि तानलका तथा बीमािलु्क 

भिुािी रनसदलाइग एकमषु्ठ बीमा करार वा बीमालखेको रूपमा बुझ्ि ुवा पढ्ि ुपिेछ र नतिलाइग अलग्र् ैपढ्ि, बुझ्ि वा टुक्र्याएर 

बीमालेखको अथग लर्ाउि पाइगिे छैि ।  

(२) यस बीमालखेमा प्रयोर् र्ररएका नविेष िब्द तथा वाक्यहरू र्जहाँ र्जिु आियका साथ प्रयोर् र्ररएको छ, सोही 

अिुरूपकै अथग लर्ाउिु पिछे ।  

(३) यस बीमालेखमा प्रयोर् भएका मखु्य तथा बीमासँर् सम्बनन्र्त प्रानवनर्क िब्दालवलीको अथग पररभाषा खण्डमा 

उल्लेख भए बमोनर्जम हुिछे । 

१७. झुठ्ठा म्ववरणाः दहेायको अवस्थामा बीनमत वा बीमालखे र्ारकले झठु्ठा नववरण नदएको मानििेछः 

(क)  बीनमतको बारेमा बीनमत वा बीमालेख र्ारकले आफूलाइग र्जािकारी भएको नवषयमा मलूभतू नववरण नददँा 

झठु्ठा नववरण नदएमा 

(ख)  र्जोनखम नवशे्लषण र्िग आवश्यक पिे वास्तनवकता लकुाइग झठु्ठा कुरा उल्लेख र्रेमा 
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(र्) वास्तनवकता उल्लखे र्दाग कुि ैवस्तुर्त तथ्य (म्याटेररयल फ्याक्ट) उल्लेख िर्रेमा   

१८. दावी ििुानी निुने अवस्थााः दहेायको कुिै अवस्था उत्पन्ि भएमा बीनमतल ेयस बीमालेख अन्तर्गत दावी वापतको क्षनतपनूतग 

पाउि ेछैिः  

(क) दावी र्जालसार्जीपणूग भएमा  

(ख) दावीको नसलनसलामा बीमालेख र्ारक वा बीनमत वा निर्जको तफग बाट कायग र्ि ेव्यनिल ेझठु्ठा बयाि नदइग कुि ै

अिुनचत लाभ उठाउि खोर्जमेा 

(र्) बीमा ऐि, २०४९ बमोनर्जम बीमा सनमनतल े बीमकको पक्षमा फैसला र्रको पैंतीस (३५) नदिनभत्र उच्च 

अदालतमा उर्जरुी िर्रेमा  

तर, दावी भिुािी रकम नदि अस्वीकार र्िुग अनर् बीमकले उल्लनेखत तथ्यहरू प्रमानणत र्िुग पिेछ ।  

(ङ) दफा १७ बमोनर्जम झठु्ठा नववरण नदएमा 

१९. खारेजीाः (१) दहेायको अवस्थामा बीमालखे स्वतः खारेर्ज हुिछेः 

  (क) बीनमतले बीमालेख खारेर्ज र्िग अिुरोर् र्रेमा 

  (ख) बीमा सनमनतल ेकारणसनहत बीमालेख खारेर्ज र्िग निदिेि नदएमा 

  (र्) बीनमत वा वा बीमालखे र्ारकले झठु्ठा बीमा र्राएको प्रमानणत भएमा  

(२) यनद बीनमत वा बीमालेख र्ारकको नलनखत अिरुोर्मा बीमालखे खारेर्ज र्िुग परेको अवस्थामा बीनमतलाइग बहाल 

रहकेो अवनर्को लानर् छोटो अवनर्को लाग्िे बीमादर अिुसारको बीमािलु्क नलइग बाँकी बीमािलु्क नफताग नदि ुपिेछ ।  

तर, बीमालेख खारेर्ज हुिु अनर् दावी पररसकेको रहछे भि ेबीमािलु्क नफताग हुि ेछैि ।  

(३) यनद बीमक आफैल ेबीमालखे खारेर्ज र्िुग परेको खण्डमा बीनमतलाइग पन्र नदिको पवूग र्जािकारी नदिु पिछे र बाँकी 

बीमा अवनर्को लानर् समािुपानतक दरमा बीमािलु्क नफताग र्िुग पिछे ।  

(४) यस दफामा अन्यत्र र्जिुसकैु कुरा लेनखएको भए तापनि सावगर्जनिक निमागणमा संलग्ि मर्जदरुको सामनूहक बीमा बीनमत 

वा बीमालेख र्ारकको अिरुोर्मा खारेर्ज र्िग पाइि ेछैि ।  

२०. दाबीाः (१) बीमकले बीमाङ्क रकमभन्दा बढी हुिे र्री दावी भिुािी र्िे छैि ।  

(२) यस बीमालेखको अपवादमा उल्लेख र्ररए बाहकेको कुि ैर्टिा र्टी दरु्गटिाबाट क्षनत भएमा बीनमत वा बीमालेख 

र्ारकले तत्काल दहेायका कुराहरू र्िुगपिछेः  

  (क) बीनमतलाई तत्काल स्वास्थ्य चौकी वा अस्पताल वा कुिै पनि स्वास्थ्य संस्थामा लैर्जािे   

(ख) दरु्गटिाबाट हिु सक्ि ेक्षनत न्यिूीकरणको प्रयास र्ि े 

(ख) प्रहरी कायगलयमा खबर र्िे  

(३) यस बीमालेख अन्तर्गत दावी योग्य कुिै दरु्गटिा भएमा त्यस्तो दरु्गटिा र्टेको पैंतीस नदिनभत्र बीमकलाई र्जािकारी 
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र्राउिु पिेछ र सोही अवनर् वा बीमकले नदएको थप अवनर्नभत्र बीनमत वा बीमालखे र्ारकले बीमकलाइग दहेायका कार्र्जात 

उपलब्र् र्राउि ुपिेछः  

 

(क)  दरु्गटिाबाट 

बीनमतको 

मतृ्य ुभएमा  

(अ) मतृ्यकुो कारण स्पष्ट खलु्िे कार्र्जात  

(आ) िव परीक्षण र्ररएको भए िव परीक्षण (पोष्टमाटगम) प्रनतवेदि  

(इ) अस्पताल भिाग भएको भए अस्पताल भिाग भएको र नडस्चार्जग 

भएको प्रमाण 

(अ) प्रहरी कायागलयमा खबर 

र्रेको भएमा प्रहरी 

प्रनतवेदि 

(आ) दावीको सत्यता र्जाहरे 

र्िे कार्र्जात, दावीको 

सम्बन्र्मा बीमकलाइग 

आवश्यक पिे बयाि 

र्जस्ता प्रमाण, मचुलु्का, 

सिाखत लर्ायत दावी 

उत्पन्ि हिुे र्टिाबारे 

बीमकलाइग आवश्यक पि े

सम्पणूग नववरण तथा 

र्जािकारी 

(ख)  दरु्गटिाबाट 

बीनमत 

अिि 

भएमा 

(अ)  अिि भएको प्रमाण  

(आ) अस्पताल भिाग भएको, औषर्ी उपचार र्रेको, र्जाचँ 

र्राएको प्रमाण, मेनडकल ररपोटग र नडस्चार्जग भएको प्रमाण 

(र्) दरु्गटिाबाट 

बीनमत 

र्ाइते भएमा 

(अ) औषर्ी उपचार र्रेको, र्जाचँ र्राएको प्रमाण, मेनडकल ररपोटग, 

  

(४) बीनमत, बीनमतको प्रनतनिनर् तथा बीमालेख र्ारकले बीमकलाई बीमा दावी सम्बन्र्मा सहयोर् उपलब्र् र्राउि ु

पिेछ । 

(५) एक भन्दा बढी बीमकमा दरु्गटिा बीमा र्ररएको भए सोको नववरण उपलब्र् र्राउिु पिेछ ।   

(६) बीमकले बीनमतको दरु्गटिाबाट क्षनत भएको र्जािकारी प्राप्त र्रेमा बीनमतको दावी प्रनियामा बीनमत वा बीनमतको 

सम्बनन्र्त व्यनिलाइग सहयोर् र्िछे ।  

(७) बीनमत वा बीमालखे र्ारकबाट परूा कार्र्जात प्राप्त भएको बढीमा पैंतीस नदि नभत्र बीमकल े बीमा दावी भिुािी  

र्िेछ ।  

२१. म्चम्कत्सकबाट प्रमाम्णत गनुघ पनेाः बीनमत स्थायी वा अस्थायी पणूग अिि भएको कुरा मान्यताप्राप्त नचनकत्सकबाट 

प्रमानणत हिुु पिेछ ।  

२२. दावी गनघ नपाउनेाः (१) यस बीमालेख अन्तर्गत दईुहर्जार पाचँसय रूपैयाँ भन्दा कम रकम दावी र्िग पाइिे छैि ।   

(२) बीनमतको एक भन्दा बढी बीमकबाट दरु्गटिा बीमा र्ररएको रहछे वा भिे दहेाय बमोनर्जमको सनुवर्ा एक भन्दा बढी 

बीमकबाट दावी र्िग पाइिे छैिः  

(क) िव व्यवस्थापि खचग  

(ख) कार्ज नकररया खचग  
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(र्) औषर्ोपचार बापतको रकम 

(र्) आयको िोक्सािी बापत पाउि ेमानसक रकम  

२३. ितघ पालना गनुघपनेाः: बीमक तथा बीनमत वा बीमालेख र्ारकले यस बीमालेखमा उल्लेख भएका सम्पणूग ितगहरू पालिा र्िुग 

पिेछ ।  

२४. बीमकको दाम्यत्व: (१) बीमकल ेपरूा बीमािलु्क प्राप्त र्रेपनछ मात्र बीमालेख र्जारी र्िुग र्िछे । 

(२) बीमकले आफू समक्ष परेको बीमा दावीको तत्काल छािनबि र्री दावी भिुािी र्िे व्यवस्था र्िुग पिछे । 

(३) बीमकले बीमा दावी सम्बन्र्मा बीनमतलाई आवश्यक सहयोर् र्िुग पिेछ ।  

२५. समय सीमााः बीमालेखको अवनर् समाप्त हुि ेभिी उल्लखे भएको नमनतमा मध्यरात बाह्र बरे्ज बीमालेख समाप्त हिुेछ ।  

२६. म्ववाद समाधानाः (१) दहेाको कुिै अवस्था आइपरेमा बीनमतले नवस्ततृ नववरण खलुाइग बीमा सनमनतमा उर्जरुी र्िग सक्िेछः 

 (क) बीमकले दावी वापतको निवेदि अस्वीकार र्रेमा 

 (ख) बीमकल ेदावी वापतको रकम नदि अस्वीकार र्रेमा 

(र्) बीमकल ेबीनमतलाइग नदि आटेँको दावी बापतको रकम कम भएको भन्ि ेबीनमत वा बीमालेख र्ारकलाइग 

लार्ेमा  

(र्) बीनमत वा बीमालेख र्ारक बाहके अन्य पक्षलाइग दावी वापतको रकम भिुािी र्िग आँटेमा वा भिुािी 

र्रेमा  

 (ङ) बीमा तथा दावी सम्बन्र्मा अन्य कुिै नववाद उत्पन्ि भएमा   

(२) बीमा सनमनतले बीमकको पक्षमा नदएको निणगय नचत्त िबुझेमा निणगय प्राप्त भएको पैंतीस (३५) नदि नभत्र बीनमत वा 

बीमालेख र्ारकल ेउच्च अदालतमा पिुरावेदिका लानर् उर्जरुी नदि सक्िेछ ।  

२७. म्लम्खताः (१) बीमक तथा बीनमत वा बीमालेख र्ारक बीच हुिे कुिै पनि सचूिा, पत्र, लेखापढी नलनखत हुिछे ।  

 (२) बीमालेखको एकप्रनत बीनमत वा बीमालेख र्ारकलाइग नदइिेछ । 

 (३) बीनमत वा बीमालेख र्ारकल ेबीमालखे प्राप्त र्रेको प्रमाण बीमकले बीमालेखको आफ्िो प्रनतसंर् ैसरुनक्षत रूपमा राख्ि ु

पिेछ । 
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अिुसचूी–३ 

बीमािुल्क गणना ताम्लका 

(दफा ७ को उपदफा (४) सँर् सम्बनन्र्त) 

१. बीमालेख धारक/प्रस्तावकको नामाः  

२. ठेगानााः  

प्रदिेः ................................. नर्जल्लाः.....................  पानलका........................... 

वडा िं.................................. टोलः................................... र्र ि.ं ............................................ 

फोि िं. ................................ इमेलः .................................. फ्याक्सः ....................................... 

संस्था दताग िं. (संस्था भए) .................................................... स्थायी लखेा िं................................. 

पेिा/व्यवसाय /कारोबारको नववरणः......................................मोबाइल िं.: ...................................... 

 

क्र.सं.  बीम्मतको नाम  बीमा दर प्रम्त िजारमा  बीमाङ्क रकम  बीमािुल्क  कैम्फयत  

      

      

कुल    

सभपुम्ष्बाट थप गररएको अम्तररि जोम्खम 

      

      

कुल रकम    

छुट रकम      

खुद रकम    

मूल्य अम्िबृम्द्ध कर    

कुल बीमािुल्क    

 

अम्धकार प्राप्त अम्धकारीको 

हस्ताक्षरः....................................... 

िाम थरः........................................ 

अनभकताग कोड िं./कमगचारी पररचयपत्र िं:............... 

सम्पकग  िः...................................... 

नमनतः ............................................ 
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अिुसचूी–४ 

सभपुष्ी 

(दफा १९ को उपदफा (१) सँर् सम्बनन्र्त) 

 

 

बीमालेख नं.: ... ... ... ...      बीम्मत/बीमालेख धारकको नामाः ... ... ... ... 

         

 

सभपुष्ीबाट थप गररएको जोम्खम 

 

बीमा र्ररएको र्जोनखमहरूकमा बीमक र बीनमत वा बीमालेख र्ारक बीचको आपसी सहमनत बमोनर्जमको थप दरु्गटिार्जन्य र्जोनखम थप   

र्ररएको छः  

क्र.सं. थप गररएको जोम्खमको नाम  बीमादर (र. प्रम्त िजार)  बीमािुल्क  

    

    

 

 

अम्धकार प्राप्त अम्धकारीको िस्तािराः ... ... ... ... ... ... ...  

म्मम्ताः ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

बीमकको छापाः ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
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अिुसचूी–५ 

बीमाङ्क पररवतघन गने संिोधन ताम्लका 

 (दफा २१ को उपदफा (३) सँर् सम्बनन्र्त) 

 

बीमालेख नं.: ... ... ... ...       बीम्मत/बीमालेख धारकको नामाः ... ... ... ... 

         

 

बीमालेखमा बीमाङ्क पररवतघन गरी बाँकी अवम्धको लाम्ग नयाँ बीमाङ्क कायम गररएको म्ववरण 

बीमा र्ररएको बीनमत वा बीमालेख र्ारकको अिरुोर् बमोनर्जम दहेाय बमोनर्जम हुिे र्री बीमाङ्क पररवतगि र्ररएको छ ।  

म्मम्त म्ववरण  साम्वक 

म्बम्मतको 

संख्या  

साम्वक 

बीमाङ्क  

थप िुने 

बीम्मतको 

संख्या  

थप िुने 

बीमाङ्क  

कायम 

िुन आउने 

नयाँ 

बीमाङ्क  

साम्वक 

बीमािुल्क  

थप िुने 

बीमािुल्क 

कायम िुन 

आउने नयाँ 

बीमािुल्क  

कैम्फयत 

           

           

           

           

           

           

           

(बीमक वा बीनमत वा बीमालखे र्ारकले मानथको नवषयको सम्बन्र्मा एक अकागलाई पठाएको पत्र, इमेल, फ्याक्स वा अन्य प्रमाण 

बीमालेख सङ्र्ै संलग्ि र्री राख्िु पिेछ ।) 

 

 

अम्धकार प्राप्त अम्धकारीको िस्तािराः ... ... ... ... ... ... ...  

म्मम्ताः ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

बीमकको छापाः ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
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अिुसचूी–७ 

बीमाङ्क तथा बीमािुल्क िन्दा बािेक अन्य म्वषयसँग सभबम्न्धत म्ववरण पररवतघन वा संिोधन ताम्लका 

 (दफा २५ सँर् सम्बनन्र्त) 

 

बीमालेख नं.: ... ... ... ...              बीम्मत/बीमालेख धारकको नामाः ... ... ... ... 

         

 

बीमालेखमा पररवतघन वा संिोधन गररएको म्ववरण   

बीमालेखको दहेाय बमोनर्जमको नववरणमा दहेाय बमोनर्जमको पररवतगि र्ररएको छः  

संिोधन 

म्ववरण 

नं.  

िीषघक  म्मम्त बीमालेखमा 

िएको 

साम्वकको 

म्ववरण  

संिोधन 

गररनु 

पने 

म्ववरण  

कैम्फयत 

१.  बीम्मत वा बीमालेख धारकको नाम संिोधन      

२.  बीम्मत वा बीमालेख धारकको ठेगाना वा सभपकघ  संिोधन      

३.  बीम्मतको संख्या संिोधन      

४.  सभपुष्ी माफघ त थप िएको जोम्खमको म्ववरण     

५.  बीमालेखको खारेजी      

६.  बीमािुल्क म्फताघ      

७.  बीम्मत वा बीमालेख धारकको दावी म्नवेदन दताघ अस्वीकार      

८.  बीम्मत वा बीमालेख धारकको दावी रकम ििुानी अस्वीकार       

(बीमक तथा बीनमत वा बीमालेख र्ारकले मानथको नवषयको सम्बन्र्मा एक-अकागलाई पठाएको पत्र, इमेल, फ्याक्स वा अन्य प्रमाण 

बीमालेख सङ्र्ै संलग्ि र्री राख्िु पिेछ ।) 

 

अम्धकार प्राप्त अम्धकारीको िस्तािराः ... ... ... ... ... ... ...  

म्मम्ताः ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

बीमकको छापाः ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 

 

 

समाप्त 

 

   


