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बीमा दाबी भुक्तानी मार्गदर्गन, २०७६ 

प्रस्तावनााः बीमा दाबी भकु्तानी प्रक्रियालाई क्रिटो, िरितो, पािदर्शी तथा व्यवक्रथथत बनाई बीक्रमतको क्रित िक्षा गनन 

वान्िनीय भएकोले बीमा ऐन, २०४९ को दफा ८ को खण्ड (घ२) बमोक्रिमको अक्रिकाि प्रयोग गिी बीमा सक्रमक्रतले  

“बीमा दाबी भुक्तानी मार्गदर्गन, २०७६” लाग ुगिेको ि ।   

परिच्िेद – १ 

प्रारम्भभक 

१. संम्िप्त नाम र प्रारभभाः (१) यस मागनदर्शननको नाम “बीमा दाबी भुक्तानी मार्गदर्गन, २०७६” िुनेि ।  

(२) यो मागनदर्शनन तरुुन्त लाग ुिुनेि ।  

२. पररभाषााः (१) क्रबषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस मागनदर्शननमा,  

(क) “असाध्य रोर्” भन्नाले बीक्रमतको र्शािीरिक वा मानक्रसक क्षमतामा ह्रास आई िीवन क्रनवानि सम्बन्िी 

कुनै पक्रन गक्रतक्रवक्रि गनन नसक्ने प्रकािको िोग सम्झन ुपिन ।  

(ख) “ऐन” भन्नाले बीमा ऐन, २०४९ सम्झन ुपिन ।  

(ग) “दाबी फर्छ्यौट पुर्ाग” भन्नाले बीमकबाट दाबी फर्छ्यौट गने क्रर्शलक्रर्शलामा दाबीको भकु्तानीका 

लाक्रग बीक्रमतले बीमा वापत पाउने िकम उल्लेख गरिएको पिुान वा भौचि सम्झन ुपिन । 

(घ) “दाबी फाराम” भन्नाले दाबीकतानद्वािा दाबी क्रवविण भिी पेर्श गिेको फािाम सम्झन ुपिन । 

(ङ) “दाबी” भन्नाले बीक्रमतले बीमालेख बमोक्रिम दाबी गने िकम वा अक्रिकािलाई सम्झन ुपिन ।  

(च) “म्नयमावली” भन्नाले बीमा क्रनयमावली, २०४९ सम्झन ुपिन । 

(ि) “प्रस्ताव फाराम” भन्नाले बीमा गनन चािने व्यक्रक्त वा संथथाले बीमक समक्ष बझुाएको बीमा िुने 

िीवन वा सम्पक्रि वा दाक्रयत्वको क्रवविण भरिएको फािाम सम्झनपुिन । 

(ि) “बीमक” भन्नाले बीमा ऐन, २०४९ को दफा १० बमोक्रिम दतान भएको िीवन तथा क्रनिीवन बीमा 

व्यवसाय गने सङ्गक्रित संथथा सम्झन ुपिन ि सो र्शब्दले पनुनबीमकलाई समते िनाउँि । 

(झ) “बीमा अवम्ि” भन्नाले बीमालेखमा बीमा बिाल ििने भनी उल्लेख भएको अवक्रि सम्झनपुिन ि सो 

र्शब्दले बीमालेखको नवीकिण सम्पकु्रिमा बीमा बिाल ििने भनी उल्लेख भएको अवक्रिलाई समते 

िनाउनेि । 

(ञ) “बीमा सभेयर” भन्नाले बीमा गरिएको सम्पक्रि वा दाक्रयत्वको क्षक्रतको आक्रथनक मलू्याकंन गनन 

सक्रमक्रतबाट ऐनको दफा ३० बमोक्रिम इिाित पत्र प्राप्त व्यक्रक्त वा सङ्गक्रित संथथा सम्झन ुपिन ि सो 

र्शब्दले क्षक्रत समायोिक ि क्षक्रत मलू्याकंनकतानलाई समते िनाउँि । 

(ट) “बीमालेख” भन्नाले बीमाको किािनामा सम्बन्िी अक्रिकाि तथा दाक्रयत्व उल्लेख भएको क्रलखत 

सम्झन ुपिन ।   

(ि) “बीमारु्ल्क” भन्नाले बीमकले बीमा व्यवसाय गिे बापत बीक्रमतसङ्ग क्रलने र्शलु्क सम्झन ुपिन । 
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(ड) “बीम्मत” भन्नाले िीवन तथा क्रनिीवन बीमा गिाउने व्यक्रक्त वा सँथथा सम्झनपुिन । 

(ढ) “मार्गदर्गन” भन्नाले बीमकको बीमा दाबी भकु्तानी मागनदर्शनन, २०७६ सम्झन ुपिन । 

(ण) “म्वभार्” भन्नाले बीमकको दाबी क्रवभाग सम्झन ुपिन ।  

(त) “सम्मम्त” भन्नाले बीमा ऐन, २०४९ को दफा ३ बमोक्रिम गिन भएको बीमा सक्रमक्रत सम्झन ुपिन । 

(थ) “सभपुम्ि” भन्नाले बीमालेखमा उक्रल्लक्रखत र्शतन तथा सकु्रविामा आवश्यकता अनसुाि थपघट गननका 

लाक्रग बीमालेखको एक अङ्गको रुपमा ििने बीमालेखसङ्ग संलग्न थप क्रलखत सम्झन ुपिन । 

(द) “सह बीमा” भन्नाले दईु वा दईु भन्दा बढी बीमकले एउटै क्रवषय वथतकुो िोक्रखम िक्षाविण गने गिी 

गरिएको बीमा सम्बन्िी किाि सम्झन ुपिन । 

परिच्िेद – २ 

बीमा दाबी प्रम्िया 

३. दाबी म्वभार् र्ठन र्नुग पनेाः (१) बीमकले सङ्गिन संिचना अन्तगनत दाबी क्रवभाग गिन गनुन पनेि । 

  (२) उपदफा (१) बमोक्रिम गिन िुने क्रवभागमा क्रवभागीय प्रमखु सक्रित आवश्यक संख्यामा कमनचािी क्रनयकु्त गनुन 

पनेि । 

४. दाबीको र्ानकारी म्दनु पनेाः  (१) बीमालेख बमोक्रिम बीमा दाबी गनुनपने भएमा बीक्रमतले यथासम्भव क्रिटो 

बीमकलाई क्रलक्रखत रुपमा िानकािी गिाउन ुपनेि ि यसिी िानकािी गिाएको क्रमक्रतलाई दाबी क्रमक्रत माक्रननेि । 

  (२) उपदफा (१) बमोक्रिम क्रलक्रखत सचूना पेर्श गनन नसक्ने अवथथा भएमा बीक्रमतद्वािा मौक्रखक, टेक्रलफोन, इमले 

वा अन्य कुनै माध्यमबाट समेत सचूना क्रदन सक्रकनेि ि त्यथतो सचूना क्रदएको क्रमक्रतलाई समते बीमा दाबी क्रमक्रत 

माक्रननेि ।   

  (३) उपदफा (२) बमोक्रिम बीमकलाई सचूना क्रदनपुने अवथथा उत्पन्न भएमा त्यसिी सचूना क्रदएपश्चात 

यथासम्भव क्रिटो बीमकलाई क्रलक्रखत रूपमा समेत सचूना क्रदन ुपनेि । 

  (४) यस दफामा अन्यत्र िनुसुकै कुिा लेक्रखएको भए तापक्रन कुनै बीमालेखमा दाबी गने िदम्याद उल्लेख भएको 

भए सोिी बमोक्रिम िुनेि ।  

ति, िीवन बीमा अन्तगनत बीमालेखको दाबी भकु्तानी परिपक्व भएको बीमा लेखको िकमा यो दफा लाग ुिुनेिैन ।   

  (५) यस दफा बमोक्रिम दाबी सम्बन्िी िानकािी प्राप्त भएमा बीमकले आवश्यक क्रवविण माग गिी सोको 

क्रलक्रखत अक्रभलेख िाखी प्रक्रिया अक्रघ बढाउन ुपनेि । 

  (६) बीक्रमतले उपदफा (१) वा (२) बमोक्रिमको क्रनवदेन दतान गिेमा वा बीमकलाई सचूना गिेमा बीमकले 

िमानसुाि दाबी दतान क्रकताबमा अक्रभलेख गिी दाबीकतानलाई सोको व्यिोिा खलुाउन ुपनेि ।   
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  (७) उपदफा (६) बमोक्रिमको दतान क्रकताबमा कम्तीमा दिेायका क्रबषयिरू समावेर्श िुन ुपनेिः 

   (क) दाबी पिेको क्रमक्रत 

   (ख) दाबीकतानको नाम, िेगाना तथा सम्पकन  

   (ग) दाबीकतानको बीक्रमतसङ्गको सम्बन्ि 

   (घ) दाबी सम्बन्िी सचूना गिेको माध्यम 

   (ङ) दाबी पिे पक्रि क्रनवदेन दतान गिेको भए सोको क्रमक्रत 

   (च) दाबी पिेको बीमाको क्रवषय 

   (ि) मतृ्य ुवा क्षक्रत भएको थथान 
 

  (८) दाबी सम्बन्िी कुनैपक्रन काननूी क्रवषयमा िाय क्रलन ु पने दके्रखएमा बीमकले सम्बक्रन्ित क्रवज्ञसँग िाय क्रलन 

सक्नेि । 

परिच्िेद - ३ 

र्ीवन बीमा दाबी भुक्तानी 

५. पररपक्व भएको बीमालेखको दाबी भुक्तानीाः (१) बीमकले बीमालेख परिपक्व भएको क्रमक्रतले पन्र (१५) 

क्रदनक्रभत्र सक्कल बीमालेख तथा परिचय खलु्ने कागिातिरू क्रलई भकु्तानी क्रलन आउन सचूना िािी गनुन पनेि । 

(२) बीक्रमतले उपदफा (१) बमोक्रिम कागिातिरू पेर्श गिेमा बीमकले आवश्यक िाँचबझु गिी क्रनवदेन दतान 

भएको सात (७) क्रदनक्रभत्र दाबी भकु्तानी क्रदनपुने ि । 

६. मृत्यु दाबी भुक्तानीाः (१) बीमालेखको अवक्रि समाप्त िुन ुअगाव ैबीक्रमतको मतृ्य ुभएमा क्रनिले इच्िाएको व्यक्रक्त 

भए क्रनिले ि कसैलाई पक्रन इच्िाएको नभए ऐनको दफा ३८ को उपदफा (१) मा उक्रल्लक्रखत व्यक्रक्तिरूमध्ये  

सबैभन्दा नक्रिकको िकवालाले त्यथतो बीमा िकम क्रलनको लाक्रग दिेायका क्रवविणिरू खलुाई दाबी भकु्तानीको 

लाक्रग क्रनवदेन क्रदन ुपनेिः- 

 (क) दाबी सम्बन्िी क्रवविण,  

(ख) बीक्रमतको मतृ्य ुप्रमाणपत्र, 

(ग) दघुनटनाबाट बीक्रमतको मतृ्य ु भएको भए बीक्रमतको मतृ्यकुो कािणका सम्बन्िमा सिकािी 

क्रचक्रकत्सकद्वािा गरिएको र्शव पिीक्षणको प्रक्रतवदेन ि सो नभए प्रििी प्रक्रतवदेन, 

(घ) बीक्रमतसँगको नाता प्रमाणपत्र, 

  (२) उपदफा (१) बमोक्रिमको क्रनवदेन प्राप्त भएपक्रि बीमकले आवश्यक िानवीन गिी ि आवश्यक भए 

अन्य कुिािरू समते बझुी त्यथता कागिातिरू प्राप्त भएको क्रमक्रतले पन्र (१५) क्रदनक्रभत्र दाक्रयत्व क्रनिानिण गिी दाबी 

भकु्तानी क्रलन आउनको लाक्रग क्रनवदेकको नाममा दाबी फर्छ्यौट पिूान  (क्रडथचािन भौचि) िािी गनुन पनेि ।  
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(३) उपदफा (२) बमोक्रिम िािी गिेको दाबी फर्छ्यौट पिूानमा क्रनवदेकले सिीिाप गिी प्राप्त भएको क्रमक्रतले 

(१५) क्रदनक्रभत्र बीमकले बीमाको दाबी भकु्तानी गनुनपनेि । 

(४) उपदफा (२) बमोक्रिम बीमकले क्रवविणिरू िानवीन गिी दाक्रयत्व क्रनिानिण गदान बीमा भकु्तानी गनुन नपने 

भएमा सोको कािण खोली त्यसको क्रलक्रखत िानकािी क्रनवदेकलाई क्रदन ुपनेि ।  

(५) उपदफा (४) बमोक्रिम क्रनवदेकलाई िानकािी क्रददा सो क्रनणनय उपि क्रचि नबझुमेा पैकँ्रतस (३५) क्रदनक्रभत्र 

बीमा सक्रमक्रतमा क्रनवदेन क्रदन सक्रकने व्यिोिा समते खलुाउन ुपनेि ।  

परिच्िेद - ४ 

म्नर्ीवन बीमा दाबी भुक्तानी 

७. म्नर्ीवन बीमा दाबीको र्ााँचबुझाः (१) क्रनिीवन बीमाको दाबी भकु्तानीको लाक्रग दफा ४ बमोक्रिमको क्रनवदेन 

प्राप्त भएमा बीमकले आवश्यक िाँचबझु प्रािम्भ गनुनपनेि । 

(२) बीमा दाबीका सम्बन्िमा सभयेि क्रनयकु्त गनुन पने भएमा तत्काल बीक्रमतको नाम िेगाना ि दाबीको क्रवविण 

सक्रित क्रलक्रखत रूपमा सभयेि क्रनयकु्त गनुनपनेि ।  

(३) उपदफा (२) बमोक्रिम बीमकले सभयेि क्रनयकु्त गिेपक्रि सभयेिको नाम, िेगाना, सम्पकन  समते बीक्रमतलाई 

पत्र माफन त उपलब्ि गिाउन ुपनेि ।  

(४) उपदफा (२) बमोक्रिम सभयेि क्रनयकु्त गदान सक्रमक्रतबाट सभयेि इिाितपत्र प्राप्त गिी इिाितपत्र बिाल ििकेो 

व्यक्रक्त वा संथथालाई मात्र क्रनयुक्त गनुन पनेि । 

(५) बीमकबाट क्रनयकु्त सभयेिले गिेको काम प्रक्रत क्रचि नबुझी अको सभयेि खटाउन ुपने लागमेा सोको थपि 

कािण खोली सक्रमक्रत समक्ष थवीकृक्रतको लाक्रग अनिुोि गनुन पनेि ।  

(६) उपदफा (५) बमोक्रिमको कािण क्रचि बझु्दो नलागेमा सक्रमक्रतले अको सभेयि क्रनयकु्रक्तका लाक्रग थवीकृक्रत   

क्रदन सक्नेि ।  

(७) क्रवदेर्शी पनुबीमकबाट अनिुोि भएमा वा सम्वक्रन्ित क्रवषयको अनभुवी सभयेिको आवश्यकता पिी नेपाली 

ि क्रवदरे्शी सभयेि क्रमली संयकु्त रुपमा सभ ेगनुनपने भएमा सो सम्बन्िमा सक्रमक्रतको थवीकृक्रत क्रलन ुपनेि ।    

(८) सक्रमक्रतबाट सभयेिको इिाितपत्र बािाल ििकेो कुनै पक्रन व्यक्रक्त वा संथथाले कुन ैएक बीमकमा बढीमा 

पाँच वटा सम्म सभ ेप्रक्रतवदेन बझुाउन बाँकी ििकेो अवथथामा पनु: सभयेि क्रनयकु्रक्त गनन पाइने िैन ।  

 (९) उपदफा (२) बमोक्रिम खक्रटएको सभयेिले आवश्यक िाँचवझु गिी पन्र (१५) क्रदन क्रभत्र बीमालेखको र्शतन 

तथा सकु्रविाको अिीनमा ििी बीक्रमतले पाउन सक्ने िकम उल्लेख गिी बीमकको दाक्रयत्व क्रनिानिण गिी त्यसको 

क्रवथततृ क्रवविण सक्रितको प्रक्रतवदेन बीमक समक्ष पेर्श गनुनपनेि ि सोको िानकािी बीक्रमतलाई समते क्रदन ुपनेि ।  
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 (१०) उपदफा (७) बमोक्रिम सभयेिले सभ ेप्रक्रतवदेन बीमक समक्ष पेर्श गिेको सािािणतया एक्काइस (२१) 

क्रदनक्रभत्र बीमकले दाक्रयत्व ििि गिी बीक्रमतलाई क्रनिीवन बीमाको दाबी भकु्तानी गनुनपनेि । 

(११) उपदफा (१०) बमोक्रिमको अवक्रि क्रभत्र बीमकले दाबी भकु्तानी गनन नसकेमा वा गनुन नपने भएमा सोको 

कािण सक्रितको क्रलक्रखत िानकािी ि सो क्रवरूद्ध सक्रमक्रतमा उििुी गनन सक्रकने व्यवथथाको बािेमा समते बीक्रमतलाई 

क्रलक्रखत िानकािी गिाउन ुपनेि ।  

८. िम्त सभबन्िी म्बरे्ष व्यवस््ााः (१)बीमकले आफ्नो बीमा दाबी कायनक्रवक्रिमा थपि क्षक्रत सम्बन्िी व्यवथथा गनुन 

पनेि ।  

(२) बीमकले आफ्नो बीमा दाबी कायनक्रवक्रिमा स-साना दाबी िकम भकु्तानी सम्बन्िी व्यवथथा गनुन पनेि ।  
 

 

९. दाबी सभबन्िी कार्र्ाताः (१) बीमकको दाबी सम्बन्िी प्रक्रिया ि सो सम्बन्िी आवश्यक कागिातको सचूी 

बीमकले आफ्नो प्रत्येक कायानलयको सचूना पाटीमा टाँस गनुनका साथै वभेसाइटमा समते उल्लेख गनुन पनेि ।   

(२) बीमकले बीक्रमतसँग दाबी भकु्तानी सम्बन्िी कागिात पटक पटक नमागी सम्भव भएसम्म एकैपल्ट माग 

गनुन पनेि । 

(३) दाबी सम्बन्िी कागिात माग गदान क्रलक्रखत रुपमा माग्न ुपनेि । 

(४) उपदफा (२) बमोक्रिम माग गिेको कागिात प्राप्त नभएको आिािमा मात्र बीमकले दाबी सम्बन्िी प्रक्रिया 

िोक्न पाउने िैन ि कुनै कागिातको अभावमा दाबी सम्बन्िी क्रनणनय गनन नसक्रकने भएमा सोको क्रलक्रखत िानकािी 

क्रनवदेक वा बीक्रमतलाई क्रदन ुपनेि । 

१०. आमं्र्क भुक्तानी म्दन सम्कनेाः दिेायका अवथथामा क्षक्रतको अक्रन्तम मलू्याङ्कन निुद ैआकं्रर्शक रूपमा भकु्तानी 

प्रदान गनन सक्रकने िः- 

(क) बीमालेखमा समाक्रवि िोक्रखमबाट िानी नोक्सानी भई दाक्रयत्व थथाक्रपत भएकोमा, 

(ख) न्यनूतम दाक्रयत्व बीमालेखबाट आउँि भन्ने यक्रकन भएमा,  

ति, आकं्रर्शक दाबी भकु्तानी गदान बीमालेखमा उल्लेख भएकोमा सोिी बमोक्रिम ि सो बािके अन्यको िकमा 

अनमुाक्रनत दाक्रयत्वको बढीमा एक क्रतिाई भन्दा बढी िकम प्रदान गनन पाइने िैन  

११. सहबीमााः (१) सिबीमा गरिएको भएमा सिबीमकिरुका तफन बाट अगवुा बीमक माफन त दाबीको प्रक्रिया र्शरुू गनुन 

पनेि ।  

      (२) उपदफा (१) बमोक्रिम दाबी प्रक्रिया र्शरुू भएको िानकािी अगवुा बीमकले सिबीमकलाई क्रदनपुनेि ।  

(३) अगवुा बीमकबाट गरिएको दाबी फियौट सम्बन्िमा गरिने कायनमा सिभागी सबै बीमकले आवश्यक 

सियोग गनुन पनेि ि यसिी भएको दाबी फियौट कायन सिभागी सव ैबीमकलाईलाई मान्य िुनेि ।  
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परिच्िेद – ५ 

म्वम्वि 

 

१२. दाबी भुक्तानी र्ने अम्िकाराः (१) दाबी भकु्तानी गने अक्रिकाि बीमकको सञ्चालक सक्रमक्रतले तोक्रकक्रदए बमोक्रिम 

िुनेि । 

(२) बीमकले गने दाबी भकु्तानी सम्बन्िी काम कािवािीलाई प्रभावकािी रूपमा संचालन गनन सञ्चालक 

सक्रमक्रतबाट दाबी भकु्तानी उप–सक्रमक्रत गिन गनुनपनेि ।  

 

१३. दाबी फर्छ्यौट पुर्ाग र्ारी र्नुगपनेाः (१) बीमा दाबी भकु्तानी गरिने िकम उल्लेख गिी बीमा दाबी प्राप्त गने व्यक्रक्तको 

नाममा क्रडथचािन भौचि िािी गनुन पनेि ।  

(२) बीमकले दाबी िकम भकु्तानी गनुन अक्रघ बीक्रमत वा क्रनिको काननूी प्रक्रतक्रनक्रिबाट आवश्यकतानसुाि पणून 

तथा अक्रन्तम दाक्रयत्व चकु्ता भएको भपानई (क्रडथचािन भौचि) क्रलनपुनेि  ।  

(३) दाबी बापत अग्रीम भकु्तानी गदान समते सोिी व्यिोिा खलुाई दाबी फर्छ्यौट पिुान िािी गनुन पनेि । 

१४. अम्ततयारनामा म्लनु पनेाः नोक्सानीको पिैू वा कुनै भाग तेस्रो पक्षबाट भिाउन ुपने भएमा दाबी भकु्तानी वा फियौट 

गनुन अक्रघ बीक्रमतबाट अन्य पक्षबाट असलु उपि गिी क्रलन पाउने अक्रिकाि पत्र वा काननूी कािवािीमा िान ु पने 

भएमा काननूी अक्रख्तयािनामा  क्रलन ुपनेि । 
 

१५. बैंक माफग त भुक्तानी र्नुग पनेाः दाबी भकु्तानी गदान दिेाय बमोक्रिम गनुन पनेिः-  

(क) बीक्रमत वा िकवालाको बैंक खातामा बैंकमाफन त नै भकु्तानी गने, वा 

(ख) बीक्रमत वा िकवालाको नाममा एकाउण्ट पेयी चेक माफन त भकु्तानी गने ।  

१६. दाबी कायगम्वम्ि बनाई लारु् र्नुगपनेाः बीमकले यस मागनदर्शननको अिीनमा ििी दाबी फिनयौट कायनक्रवक्रि बनाई 

लाग ुगनुनपनेि । 
 

१७. कानून बमोम्र्म हुनेाः यस मागनदर्शननमा नसमके्रटएका कुिाका िकमा प्रचक्रलत काननू बमोक्रिम िुनेि ।  
 

१८. प्रम्तवेदन पेर् र्नुगपनेाः बीमकले दाबी सम्बन्िी क्रवविण प्रत्येक मक्रिना समाप्त भएको पन्र क्रदन क्रभत्र अनुसूची-१ 

बमोक्रिमको ढाँचामा सक्रमक्रत समक्ष प्रक्रतवदेन बझुाउन ुपनेि । 
 

१९.  व्यातयााः यस मागनदर्शननको प्रयोगमा कुनै क्रदक्रविा उत्पन्न भएमा आवश्यक व्याख्या गने अक्रिकाि सक्रमक्रतलाई 

िुनेि ।  



 

बीमकको बीमा दाबी भुक्तानी मार्गदर्गन, २०७६                                                                 7 

 

अनसुचूी-१ 

म्नर्ीवन बीमाको दाबी भुक्तानीको माम्सक म्ववरण 

(दफा २० सँग सम्बक्रन्ित) 

बीमाको म्कम्सम र प्रकार माम्सक म्ववरण कूल (क्युमुलेम्टभ) म्ववरण कैम्फयत 

बीमाको 

म्कम्सम 

बीमाको 

प्रकार 

अम्िल्लो 

मम्हनामा 

दाबी 

परेको 

सतंया 

(१) 

अम्िल्लो 

मम्हनामा 

दाबी 

भुक्तानी 

र्रेको 

सतंया 

(२) 

फरक 

सतंया 

(३) = 

(१) - 

(२)  

अम्िल्लो 

मम्हनामा 

दाबी 

परेको 

रकम (४) 

अम्िल्लो 

मम्हनामा 

दाबी 

भुक्तानी 

र्रेको 

रकम (५) 

फरक 

रकम 

(६)) 

अम्िल्लो 

मम्हना 

सभममा कूल 

(क्युमुलेम्टभ) 

दाबी सतंया 

(७) 

अम्िल्लो 

मम्हना 

सभमको कूल 

(क्युमुलेम्टभ) 

दाबी भुक्तानी 

सतंया (८) 

फरक 

सतंया 

(९) = 

(७) - 

(८) 

अम्िल्लो 

मम्हना 

सभममा कूल 

(क्युमुलेम्टभ) 

दाबी रकम 

(१०) 

अम्िल्लो 

मम्हना 

सभमको कूल 

(क्युमुलेम्टभ) 

दाबी भुक्तानी 

रकम (११) 

फरक 

रकम 

(१२) 

= 

(१०) 

- 

(११) 

र्ीवन बीमा  

आर्ीवन 

र्ीवन बीमा  

सामान्य 

आिीवन 

बीमा  

             

अन्य 

आिीवन 

िीवन बीमा 

             

सावम्िक 

र्ीवन बीमा  

सामान्य 

सावक्रिक 

िीवन बीमा  

             

अग्रीम 

भकु्तानी 

सावक्रिक 

िीवन बीमा  

             

वालवच्चा 

सम्बन्िी 

सावक्रिक 

िीवन बीमा  
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अन्य 

सावक्रिक 

िीवन बीमा  

             

भयादी र्ीवन 

बीमा  

बैदेक्रर्शक 

िोिगािी 

म्यादी िीवन 

बीमा 

             

अन्य म्यादी 

िीवन बीमा 

             

म्नर्ीवन बीमा  

सम्पक्रि बीमा  सम्पक्रि बीमा               

घि बीमा               

अन्य बीमा               

मोटि बीमा  क्रनिी सवािी 

सािन बीमा  

             

व्यवसाक्रयक 

सवािी सािन 

बीमा  

             

मोटिसाइकल 

बीमा 

             

अन्य मोटि 

बीमा 

             

सामकु्रन्िक 

बीमा 

सामकु्रन्िक 

बीमा 

             

िवाई बीमा िवाई बीमा               

इक्रन्िक्रनयरिङ्ग 

बीमा 

इक्रन्िक्रनयरिङ्ग 

बीमा 

             

कृक्रष बीमा बाली तथा 

पर्शपुन्िी 

बीमा 

             

पर्शपुन्िी 

बीमा 
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मािा बीमा               

अन्य कृक्रष 

बीमा 

             

थवाथथय बीमा  थवाथ्य बीमा               

दघुनटना बीमा  व्यक्रक्तगत 

दघुनटना बीमा  

             

सामकू्रिक 

दघुनटना बीमा 

             

क्रनष्ठा िमानी 

तथा मौक्रिक 

क्षक्रत बीमा  

बैंकिको 

क्षक्रतपकू्रतन बीमा 

             

नगद बीमा              

लघबुीमा  लघबुीमा               

अन्य बीमा  अन्य बीमा               

 

समाप्त 

 


