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.. .. .. ... ... ... ... ... ...  इन्स्योरेन्सस  कम्पनी  लिलिटेड 
 

 
कालिज बीमािखे 

 

यस बीमालेखको ताललका, प्रस्ताव फाराम तथा लववरणमा उल्लेख भएको पन्छीको क्षलत लबरूद्ध  बीमा गर्नको लालग बीलमतले 

परूा बीमाशलु्क भकु्तार्ी गरेको हुर्ाले लिपक्षीय बीमा करारको रूपमा ... ... ... ... ... ... ... ... बीिा कम्पनी लिलिटेड 

(बीिक) ले यो बीमालेख जारी गरेको छ । 

 

पररच्छेद -१ 

प्रारलम्िक 

 

१. बीिािेखको नाि र प्रारम्िः (१) यस बीमालेखको र्ाम “कालिज बीिािेख” रहकेो छ । 

(२) यो बीमालेख बीलमतले बीमाशलु्क भकु्तार्ी गरे पश्चात प्रारम्भ हुर्ेछ ।  

 

२. पररिाषाः लवषय वा प्रसङ्गले अको अथन र्लागेमा यस बीमालेखमा, 

(क)  “अद्यावलिक अलििेख” भन्र्ाले यस बीमालेखमा उल्लेख भएको पन्छी संख्या थपघट भएको रेकर्न, 

पन्छीलार्न लाग्र्े रोगहरू लवरूद्ध समयसै आवश्यक प्रलतरोधात्मक खोपहरू लगाएको, पन्छी अस्वस्थ भएको 

अवस्थामा उलित हरेिाह तथा उपिार गराएको रेकर्न सम्झर् ुपछन । 

(ख)  “कालिज” भन्र्ाले प्रिललत कार्रू्ले लर्षधे गररएका बाहकेका लफजने्ट (Pheasant) जातका घरपालवुा 

पन्छीहरूलार्न जर्ाउंछ र जसलार्न यस बीमालेखमा बीलमत पन्छी सम्झर् ुपछन ।  

(ग)  “दावी” भन्र्ाले बीमा गररएको पन्छीको क्षलत वापत बीलमतिारा माग गररएको रकम सम्झर् ुपछन ।  

(घ)  “दुर्घटना” भन्र्ाले बालहरी आखँाले स्पष्ट देख्र् सलकर्े र सांघालतक माध्यमबाट हुर्े आकलस्मक र अप्रत्यालसत 

घटर्ा सम्झर् ुपछन ।  

(ङ)  “प्रालवलिक व्यलि” भन्र्ाल े भटेर्री, ज.ेलट., ज.ेलट.ए वा ग्रालमण पश ु स्वास््य कायनकतान वा मान्यता प्राप्त 

लशक्षण संस्थाबाट पश ुलिलकत्सा वा पश ुलवज्ञार् लवषयमा आधारभतु ज्ञार् हालसल गरी सम्बलन्धत लर्कायबाट 

सो सम्बन्धमा लर्यम बमोलजम कायन गर्े र्जाजत प्राप्त व्यलक्त सम्झर् ुपछन । 

(ि)  “बीिक” भन्र्ाले यो बीमालेख जारी गर्े बीमा कम्पर्ी सम्झर् ुपछन ।  

(छ)  “बीलित” भन्र्ाले बीमा गर्े व्यलक्त वा संस्था वा बीमालेख धारक सम्झर् ुपछन । 

(ज)  “बीिािेख” भन्र्ाले बीमकले जारी गर्े काललज बीमालेख, अर्सुिूी, ताललका, सम्पलुष्ट तथा बीमालेखको 

संशोधर् ताललकालार्न एकमषु्ठ रूपमा सम्झर् ुपछन ।  

(झ) “बीिा शुल्क” भन्र्ाले यस बीमालेमा उल्लेख भएको पन्छीको बीमा गरे वापत बीलमतले बीमकलार्न बझुाउर् ु

पर्े रकम सम्झर् ुपछन । 

(ञ)  “बीिाङ्क रकि” भन्र्ाले यस बीमालेख बमोलजम पन्छीको मलू्य लर्धानरण फाराममा घोलषत मलू्य  

सम्झर् ुपछन ।  
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(ट) “िृत्यु प्रिाणपत्र” भन्र्ाले सम्बलन्धत बैङ्क वा सदस्य संस्था र पश ुप्रालवलधकले बीलमत पन्छीको मतृ्य ुभएको 

भर्ी प्रमालणत गररलदएको प्रमाणपत्रलार्न सम्झर् ुपछन । 

(ठ) “रक्षावरण” भन्र्ाले यस बीमालेखमा उल्लेख भएको बीलमत पन्छीको क्षलतको क्षलतपलूतन प्रदार् गर्नको लालग 

मञ्जरु गरेको अवस्था सम्झर् ुपछन । 

(र्) “िापरवाही” भन्र्ाले बीलमतले बीलमत पन्छीलार्न रोगहरू लवरूद्ध समयम ैआवश्यक प्रलतरोधात्मक खोपहरू 

र्लगाएको, अस्वस्थ भएको अवस्थामा उलित हरेिाह र उपिार र्गराएको तथा जार्ाजार् लबषाल ुपदानथ वा 

हार्ी हुर्े पदाथन खवुाएको अवस्था समते सम्झर् ुपछन । 

(ढ) “लवत्तीय सं्था” भन्र्ाले प्रिललत बैङ्क तथा लवत्तीय संस्था सम्बन्धी कार्रू् बमोलजम सम्बलन्धत लर्कायबाट 

लवत्तीय कारोबार गर्न र्जाजत पत्र प्राप्त संस्था सम्झर्पुछन र सो शब्दले लवत्त कम्पर्ी, लघ ुलवत्त कम्पर्ी तथा कृलष 

प्रयोजर्का लालग कजान लदर्े अन्य सरकारी, गरै सरकारी, सहकारी लगायत ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्िाललत लवलभन्र् 

लवत्तीय संस्थाहरूलार्न समेत सम्झर् ुपछन । 

(ण) “व्यवसायीक रूपिा पािन गररएको पन्सछी” भन्र्ाले प्रिललत कार्रू् बमोलजम सम्बलन्धत लर्कायमा दतान 

गरी व्यवसायीक रूपमा पालर् गरेको पन्छी सम्झर् ुपछन ।  

(त)  “बीिा अवलि” भन्र्ाले यस बीमालेखको अर्ुसिूीमा उल्लेख भए अर्सुार बीमा जोलखम स्वीकार गररर्े 

बढीमा एक (१) वषनसम्मको अवलध सम्झर् ुपछन र यलद बीमकले र्वीकरण गर्न स्वीकृलत गरी सोको लालग लाग्र्े 

बीमाशलु्क समेत बीमकलार्न प्राप्त भएको अवस्थामा र्वीकरण भएको अवलधलार्न समेत बीमा अवलध सम्झर् ु

पछन ।  

(थ) “सद्य सं्था” भन्र्ाले उत्पादक कृषक तथा कृलष व्यवसायीहरूको संस्था सम्झर्पुछन र यसले अन्य प्रकारका 

दतान भएका सहकारी संस्था, सहकारी समहू, सामदुालयक समहू, मलहला स्वावलम्बर् समहू, आमा समहू, कृषक 

समहू तथा कृलषसँग सम्बलन्धत पेशागत समहू आलद समतेलाई सम्झर्पुछन । 

(द) “्वा््य परीक्षण” भन्र्ाले बीमाको लालग प्रस्तालवत पन्छीको प्रालवलधकबाट तन्दरुूस्त र लर्रोगी छ वा छैर्, 

कुर्ै सरूवा, संक्रामक, परजीवी वा अन्य रोग लागकेो छ वा छैर् भर्ी यलकर् गर्े तथा उमरे लर्धानरण गर्नको 

लालग गररर्े स्वास््य परीक्षण गर्े कायन सम्झर् ुपछन ।  

(ध) “क्षलत” भन्र्ाले बीमा गररएको पन्छीको मतृ्य ुभएको अवस्था सम्झर् ुपछन । 

(र्) “क्षलतपूलतघ” भन्र्ाले बीमालेखमा उल्ल्ख भए अर्रुूप बीमकले बीलमतलार्न प्रदार् गर्े दावी वापतको रकम 

सम्झर् ुपछन ।  
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पररच्छेद-२ 

रक्षावरण 

३. रक्षावरणः (१) दहेायका कुर्ै कारणबाट बीमा गररएको पन्छीको यस बीमालेखमा उल्लेलखत बीमा अवलध लभत्र मरेमा 

बीमकले क्षलतपलूतन प्रदार् गर्ेछः 

(क) आगलागी, िट्याङ  

(ख) भकूम्प, 

(ग) बाढी तथा रु्वार्  

(घ) पलहरो तथा भसू्खलर्, 

(ङ) आलँधबेहरी, अलसर्ा, लहऊँ वा तसुारो, 

(ि) आकलस्मक तथा दघुनटर्ाजन्य बाह्य कारणहरु, 

(छ) रोगबाट हुर्े हार्ी वा क्षलत (बीमकले क्षलतपलूतन र्लदर्े अवस्थाहरुमा उल्लेलखत रोगहरु बाहके), 

 

(२) यस बीमालेखमा उल्लेलखत बीमा अवलध लभत्र बीलमतको दघुनटर्ाबाट मतृ्यु भएमा बीमाङ्क रकम 

रु.२,००,०००।- (अक्षरुपी दईु लाख) भकु्तार्ी गर्ेछ ।  

 

पररच्छेद-३ 

अपवाद 

 

४. अपवादः यस बीमालेखमा अन्यत्र जरु्सकैु कुरा लेलखएको भएतापलर् बीमकले दहेायका कारणबाट हुर्े क्षलतको क्षलतपलूतन 

प्रदार् गर्े छैर्ः    

१) पन्छी धर्ी वा लर्जको एकाघरका पररवारका सदस्य वा कमनिारी (कामदार) को लापरवाहीले वा जार्ाजार् वा 

मर्ोरञ्जर्को उद्दशे्यबाट वा ररसर्वीपणून व्यवहारको कारणबाट बीलमत पन्छी मरेमा । 

२) व्यापक संक्रामक रोग (बर्नफ्लु) को कारणबाट बीलमत पन्छी मरेमा । 

३) सरकारी लर्काय वा अन्य मान्यता प्राप्त कार्रु्ी लर्कायको आदशेमा बीलमत पन्छीलाई र्ष्ट गरेको भएमा ।  

४) बीलमत पन्छी हराएमा वा िोरी भएमा । 

५) व्यवसालयक प्रयोजर्का लालग पाललएका बीलमत पन्छी वा घर पालवुा बीलमत पन्छीको हकमा पन्छी गहृ लभत्र 

भन्दा अन्यत्र मरेमा ।  

६) बीलमत पन्छी लबक्री गरी स्वालमत्व हस्तान्तरण गरेको भएमा ।  

७)  यदु्ध, अलतक्रमण, लवदशेी सैन्य कारवाही, (यदु्ध घोषणा भएको होस ्वा र्होस)् गहृयुद्ध, राजद्रोह, क्रालन्त, सत्ता 

लवप्लव, सैलर्क लवद्रोहको कारणबाट बीलमत पन्छी मरेमा । 

८) लवलकरणयकु्त पदाथन वा लवलकरणयकु्त फोहोरको संसगनबाट क्षलत भएमा । 

९)  आणलवक रासयलर्क तथा जलैवक आम लवर्ासकारी हलतयारको प्रयोगबाट क्षलत भएमा । 

 १०) बीमकको सहमलत बेगर पन्छीलाई जरु् प्रयोजर्को लालग ल्याएको हो सो बाहके अन्य प्रयोजर्मा प्रयोग गरेमा । 
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पररच्छेद-४ 

शतघहरू 

५. यस बीमालेख अन्तगनत पन्छीको बीमा गदान लर्म्र् शतनहरूको पालर्ा गर्ुन पर्ेछः 

१) बीलमत पन्छीलाई पणून स्वस्थ र लर्रोगी राख्र् पन्छी धर्ीले हर सम्भव प्रयास गर्ुन पर्ेछ ।  

२) बीलमत पन्छीलाई लर्यलमत रूपमा रोग रोकथामको लालग अलर्वायन रुपमा खोप लगाएको हुर् ुपर्ेछ । 

३) बीलमत पन्छीले एक अकानलार्न ठंुगी दघुनटर्ा हुर्बाट रोक्र्का लालग माक्स वा व्लार्न्र्रको प्रयोग गरेको हुर् ुपर्ेछ । 

४) बीलमत पन्छीलाई कुर्ै रोग लागमेा पन्छी धर्ीले पशपुन्छी लिलकत्सक वा सम्बलन्धत प्रालवलधकबाट तत्काल आफ्र् ैखिनमा 

उलित उपिार गराउर् ुपर्ेछ । 

५) बीलमत पन्छीहरू राख्र्े खोर स्वच्छ, हावा जार् सक्र्े हुर् ुपछन, साथै लपउर्े पार्ी, दार्ा, आहारहरूको राम्रो व्यवस्था गरी 

सन्तलुलत आहार लदर् ुपछन । 

६) बीलमत पन्छीको सम्बन्धमा बीमकले िाहकेो समयमा जरु्सुकै समयमा पन्छी पालर्को परीक्षण वा अर्गुमर् गर्न सक्र्ेछ ।  

७) बीमकल े लर्रीक्षण वा अर्गुमर् गदान बीमालेखमा उल्लेख भए बमोलजम वा तोलकए बमोलजमको शतन अर्सुार उलित 

स्याहार सम्भार र्गरेको अवस्थामा बीलमकले बीलमतलाई सात (७) लदर्को सिूर्ा लदई बीमालेख रद्द गर्न सक्र्ेछ र यसरी 

बीमालेख रद्द गदान बीमालेख रद्द गर्ुनपर्ानको प्रमाण राखी पन्र (१५) लदर् लभत्र बीमा सलमलतमा जार्कारी गराउर्पुर्े   छ ।   

८) व्यावसालयक रुपमा पालर् गररएका पन्छीको सम्बन्धमा कुल दावी रकमको समहूको ५% अलधक (Excess) लाग्र्ेछ । 

९) बीलमत पन्छी लबक्री गरी स्वालमत्व हस्तान्तरण गरेको सम्बन्धमा बीमकको लललखत स्वीकृत ललर्न बीमालेख हस्तान्तरण गर्न 

पार्र्ेछ ।  

१०) बीलमत पन्छी खरीद गरेर, लबक्री गरेर, मरेर, थप उत्पादर् भएर सरुुमा तोलकएको सङ्ख्याको १०% भन्दा बढीको तलमालथ 

भएको रहछे भर्े तत्कालै पन्छी धर्ीले बीमकलाई खबर गर्ुन पर्ेछ ।  

११) बीलमत पन्छी मरेमा सोको दईु (२) लदर्लभत्र लललखत जार्कारी स्वयम ् वा बैङ्क वा सदस्य संस्था माफन त बीमकलाई 

जार्कारी लदर् ुपर्ेछ ।  

१२) बीलमत पन्छी मरेको जार्कारी प्राप्त भएको अर््िाललस (४८) घण्टालभत्र बीमकले मतृ पन्छीको लर्ररक्षण गर्न सक्र्े हुर्ाले 

सो अवलधसम्म पन्छी धर्ीले मतृपन्छी सरुलक्षत राख्र् ुपर्ेछ, बीमकले सो अवलधलभत्र मतृ पन्छीको सम्बन्धमा आवश्यक 

प्रलक्रया परुा गरी लसधै वा बैङ्क वा सदस्य संस्था माफन त पन्छी धर्ीलाई जार्कारी लदर् ुपर्ेछ ।  

१३) यस बीमालेख अन्तगनत बीलमत पन्छी मरेको कारणबाट बीलमतलार्न अन्य प्रकारको समेत क्षलत हुर्े भएमा सो को दावी गर्न  

पार्र्े छैर् । 
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१४) बीलमत पन्छी राख्र्े स्थार्को सम्बन्धमा पन्छी धर्ीले मलूभतू लववरण लददँा झठु्ठा लववरण लदएमा वा जोलखम मलू्याङ्कर् 

गर्नको लालग आवश्यक पर्े वास्तलवकता लकुाई झठु्ठा कुरा उल्लेख गरेमा वा वास्तलवकताको उल्लेख गदान कुर्ै गल्तीबाट 

हुर्े दाबी प्रलत बीमक उत्तरदायी हुर्े छैर् । 

१५) यस बीमालेखको अर्सुिूीमा बीमा अवलध समाप्त हुर्े भर्ी उलल्ललखत भएको लमलतमा स्थार्ीय समय अर्सुार रातको 

बाह्र (१२) बज ेपलछ यस बीमालेखको अवलध समाप्त हुर्ेछ ।  

१६) पन्छीको बीमा गदान बीलमतले प्रस्ताव फारामसँग प्रालवलधकको प्रमाणपत्र अलर्वायन रुपले संलग्र् गर्ुनपर्ेछ भर्े  र्लवकरणको 

हकमा सो प्रावधार् लाग ूहुर्े छैर् । 

पररच्छेद -५ 

दावी 

 

६. दावी सम्बन्सिी व्यव्थाः- (१) यस बीमालेखले रक्षावरण गरेको जोलखमहरुका कारणबाट बीलमत पन्छी मरेमा सोको सात 

(७) लदर्लभत्र वा सो अवलध लभत्र सम्भव र्भएमा सोको कारण सलहत सम्भव हुर्ासाथ बैङ्क वा सदस्य संस्था माफन त दहेायका 

कागजातहरु बीमक समक्ष पेश गर्ुन पर्ेछ ।  

१)  सक्कल बीमालेख 

२)  पणून रुपले भररएको दाबी फाराम, 

३)  बीलमत पन्छी मरेको प्रमाण–पत्र, 

४)  गा.पा. वा र्.पा.वा वर्ा वा कलम्तमा सबभन्दा र्लजकको लछमकेीको सजनलमर् मिुलु्का 

५)  बीलमतले पन्छी पालेको सम्बन्धी अध्यावलधक अलभलेखको प्रलत 
 

२) बीमा अवलधलभत्र जरु् समय (हप्ता) मा दाबी पछन सोलह समय (हप्ता) अर्सुारको अनुसूची-१ मा उल्लेलखत लर्धानररत 

गणुांकको आधारमा प्रस्तावकले बीमाङ्क गणर्ा गदान प्रस्ताव फारम साथ पन्छी बीमा बीमाङ्क लर्धानरण फारममा 

उपलब्ध गराएको र बीमालेखमा उल्लेख भएको िल्लाको मलू्य र दार्ाको मलू्यलाई आधार मार्ेर दाबी रकम 

मलू्याङ्कर् गररर्ेछ । 
 

३)   दाबी भकु्तार्ी रकम लर्म्र् सतु्र प्रयोग गरी लर्धानरण गररर्ेछः 

       प्रलत पन्छीको दाबी भकु्तार्ी रु. = दार्ा खिन x लर्धानररत गणुांक + िल्लाको मलू्य 

       लर्धानररत गणुांकः दाबी परेको समय (हप्ता) अर्सुारको अनुसूची-१ मा उल्लेलखत लर्धानररत गणुांक  
 

४)  यस बीमालेख अन्तगनत बैङ्क र सदस्य संस्था र बीमक बीि मतभदे भएमा वा लववाद उत्पन्र् भएमा सोको लर्रूपण बीमा 

ऐर्, २०४९ अर्ुसार हुर्ेछ  । 
 

५) यस बीमालेख अन्तगनत बीमकले दाबी भकु्तार्ी र्लदएमा वा कम लदएमा सोको जार्कारी प्राप्त भएको पैंतीस (३५) लदर्लभत्र 

बीलमतल ेबीमा सलमलतमा उजरुी लदर् सक्र्ेछ । 
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७. बीिाशुल्क सम्बन्सिी व्यव्थाः (१) यस बीमालेख अन्तगनत गररर्े पन्छीको बीमाशलु्क लर्म्र्ार्सुार हुर्ेछः- 

 

क)  पन्छीको बीमा बालषनक रुपमा गररएको हकमा प्रलत बषन बीमाङ्क रकमको पाँि (५) प्रलतशतका दरले बीमाशलु्क 

लाग्र्ेछ । 

ख) पन्छीको बीमा प्रलत ब्याि (समहू) को रुपमा गररएको हकमा प्रलत ब्याि (समहू) बीमाङ्क रकमको १.२५ 

प्रलतशतका दरले बीमाशलु्क लाग्र्ेछ । 

 

(२) सदस्य संस्था माफन त बीमा भएमा कुल बीमाशलु्कमा पन्र (१५) प्रलतशत छुट लदर्र्ेछ । 

 

८. बीिाङ्क गणना सम्बन्सिी व्यव्थाः (१) यस बीमालेख अन्तगनत गररर्े पन्छीको बीमाङ्क गणर्ा सम्बन्धी व्यवस्था दहेाय 

बमोलजम हुर्ेछ ।   

क. प्रलत पन्छीको बीमाङ्क रकम स्थार्ीय बजारमा प्रिललत िल्लाको खररद मलू्य र दार्ा प्रलत के. जी.खररद मलू्यको 

आधारमा दहेायको सलमकरणको योगफलको आधारमा कायम गररर्ेछः  

           प्रलत पन्सछीको बीिाङ्क रु. = दार्ा खिन X लर्धानररत गणुांक िल्लाको मलू्य 

                 चल्िाको िूल्यः एक लदर्को स्थार्ीय वास्तलवक मलू्य 

              दाना खचघः एक लदर्को प्रलत के. जी. स्थार्ीय वास्तलवक मलू्य     

          लनिाघररत गुणांकः दावी परेको समय (हप्ता) अर्सुारको अर्ुसिूी १ मा उल्लेलखत लर्धानररत गणुांक               

ख. बीलमतको  दरु्न लाख बराबरको व्यलक्तगत दघुनटर्ा बीमा हुर्ेछ र जसको लालग दहेाय बमोलजम बीमा शलु्क गणर्ा 

गररर्ेछ ।  

          (अ)  रु.०.५० प्रलत हजार (बीमा अवलध १ वषन (३६५ लदर्) वा सो भन्दा बढी अवधीको लागी) 

             (आ) रु.०.२५ प्रलत हजार (बीमा अवलध १ वषन भन्दा कम अवधीको लागी) 
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र्र पािुवा कालिज बीिािेख 

तालिका 

घर पालुवा काललज धर्ीको र्ामः    बीमालेख रं्ः  
 

र्ागररकता रं्ः  
अलभकतानको र्ामः 

 

ठेगार्ाः  

अलभकतानको कोर् रं्ः 

 

बीमालेख जारी स्थार्ः 

प्रदशे...............लजल्ला................  

गा.पा/र्.पा/उप.म.र्गर/मा.र्गर पा. ....................... बीमालेख जारी लमलतः 

वर्ा रं्.  ...................   टोलः ....................           

फोर् रं्. ...................................................    
बीमालेख जारी समयः 

 

र्मेल........................................................  र्गदी रलसद रं्ः 

 

   र्गदी रलसद जारी लमलतः 

 

   र्गदी रलसद जारी समयः 

जातः                              खलुाउर् ुपरे्   

    

बीमा प्रारम्भ लमलतः                             

बीमा समालप्त लमलतः 
   

    

खोर रहकेो स्थार्ः      

प्रदशे...............लजल्ला................    

गा.पा/र्.पा/उप.म.र्गर/मा.र्गर पा. . .......................    

लकत्ता रं्    

र्च्छाईएको व्यलक्तको र्ाम थरः कुल बीमाङ्कः                 रु. 

 कुल बीमाशलु्कः  रु.    “क” 

बीलमत र र्च्छाईएको ब्यलक्तको बीिको र्ाताः 
छुटः“क” को....... % (यलद 

भएमा)  
रु.    “ख” 

र्च्छाईएको ब्यलक्तको लपताको र्ामः 
(क–ख) छुट पलछको बीमाशलु्कः  रु.     “ग” 

र्च्छाईएको व्यलक्तको माताको र्ामः 

सम्पकन  रं्. मोबार्ल...............  

फोर् रं्. 

 

( ग ) जम्मा  रु.      “घ” 

समहू/संस्था/सलमलत/ऋण लदरे् बैङ्क तथा लवत्तीय लटकट दस्तरुः                रु.      “ङ” 

संस्थाको र्ामः     

ठेगार्ाः     

फोर् रं्.     

बीमालेख स्वीकार गर्े अलधकार प्राप्त व्यलक्तको 

 हस्ताक्षरः 

          र्ामः 

           पदः 

         लमलतः 
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.....................र्न्स्योरेन्स कम्पर्ी लल. 

    केन्द्रीय कायानलयः ...................... .................................... ...................................  

फोर् र्ं. .................., फ्याक्स र्ं.  ...................., र्मले...................................... 

कालिज बीिा — बीिाङ्क रकि लनिाघरण फाराि 

बीमाका प्रस्तावक पन्छी धर्ी श्री/श्रीमती/सशु्री .......................................... िारा बीमाको लालग प्रस्तालवत लर्म्र् लववरण भएको पन्छीको 

मलू्य, उमरे, स्वास््य लस्थलत, उत्पादकत्व, बजारमा िलेको मलू्यको आधारमा तल उल्लेख भए अर्सुार रहकेो छ । उक्त मलू्य हामीले जार् े

बझेुसम्म प्रस्तालवत पन्छीको उलित मलू्य भएको व्यहोरा प्रमालणत गदनछ  ँ। 

पन्छी धर्ीको र्ाम   

ठेगार्ा प्रदशेः....................लजल्ला................. 

ग.पा/र्.पा./उप.म.र्.पा/म.र्.पा....................वर्ा............. 

फोर् र्ं..– आवास.................मोबार्ल ................. 

लपताको र्ाम   

बाजेको र्ाम   

पलत/पत्र्ीको र्ाम   

प्रस्तालवत पन्छीको लकलसम  

जात   

उमेर   

समहू ब्याि   

कुल संख्या                  

खररद गरेको भए लमलत   

एक दिने चल्लाको मूल्य   

प्रदि के जी िाना मूल्य   

कुल बीमाङ्क रकम    

नोटः  

प्रलत पन्छी बीमाङ्कः स्थार्ीय बजारमा प्रिललत प्रलत िल्लाको खररद मलू्य रू + स्थार्ीय बजारमा प्रिललत प्रलत के.जी.दार्ाको खररद मलू्य X 

लर्धानररत गणुाङ्क  

 

मालथ उलल्ललखत लववरणहरु साँिो हुर् ्र मलू्य उलित हो भर्ी हामी मन्जरु गदनछ  ँ । प्रस्ततु फाराम अर्सुार प्रस्तावक र ............... र्न्स्योरेन्स 

कम्पर्ी लल. बीि बीमाको करारको लालग मलू्याङ्कर् आधार हुर्छे भन्र्े कुरा पलर् मन्जरु गदनछौं । 

 

(प्र्तावक पन्सछी िनी) 

को   
सम्बलन्सित सद्य सं् थाको तफघ बाट (यलद िएिा) 

िान्सयता प्राप्त पशुपन्सछी लचलकत्सक वा 

प्रालवलिकको 

दस्तखतः दस्तखतः दस्तखतः 

र्ामः  र्ामः र्ामः 

 पदः पदः 

लमलतः लमलतः लमलतः 

 कायानलयको छाप कायानलयको छाप (यलद भएमा) 
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.............. इन्स्योरेन्सस कम्पनी लिलिटेड 

काठिान्सडौ, नेपाि 

कालिज बीिा प्र्ताव फाराि 

 

१) पन्छी धर्ीको र्ामः................................................. र्ागररकता र्ं................... 

२) परुा ठेगार्ाः  

     प्रदशे....................................................लजल्ला............................ 

      गा.पा/र्.पा./उप मा.र्.पा/मा.र्.पा.................वर्ा र्ं. ...........    

     टोलः.............................................मोबार्ल र्ं. .........................फोर् र्ंः ...................................... 

३) पेसाः ........................................................ 

४) बीमा अवलधः................................................ 

५) र्च्छाईएको ब्यलक्तको र्ाम थरः 

    बीलमत र र्च्छाईएको ब्यलक्तको बीिको र्ाताः 

    र्च्छाईएको ब्यलक्तको लपताको र्ामः                             सम्पकन  र्ं. मोबार्ल............... 

    र्च्छाईएको ब्यलक्तको माताको र्ामः                             सम्पकन  र्ं. मोबार्ल............... 

६) कृपया बीमाका लालग प्रस्तालवत प्रत्येक पन्छी समहू (ब्याि) को लववरण ताललकामा उल्लेख गर्ुनहोस ्।  

      (पन्छीको लकलसम अर्सुार छुट्टा छुटै्ट लववरण ताललका प्रयोग गर्ुन पर्ेछ ) 

 

पन्छीको लकलसमः 

क्र.स.ं जात उिेर 
सिूह 

(ब्याच) 
पालिएको तररका 

हािको ्वा्थ 

ल्थलत 
बीिा अवलि बीिाङ्क 

    र्रपािुवा व्यावसालयक  देलख सम्ि  

                    

                    

                    

                    

७)   पन्छी पाललएको खोरको वास्तलवक ठेगार्ाः 

 प्रदशे.....................लजल्ला....................महा/उपर्गर/र्गर/गा.पा....................वर्ा र्ं.........   

टोलः..................... लकत्ता र्.ं ..............................फोर् र्ं.................. र्मले............................. 

 

८)  पन्छी रालखर्े खोरको बर्ावटको लववरण लदर्हुोसः्           

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

९)  के उक्त पन्छीहरु स्वस््य र रोगमकु्त छर् ्? यलद छैर्र् ्भर्े रोगहरूको लववरण लदर्हुोसः    

.............................................................................................................. 
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१०) पश ुस्वास््य सेवा उपलव्ध छ ? यलद छ भर्े उक्त सेवा कहाँबाट ललएको छः 

      क) सरकारी पश ुस्वास््य सेवाहरु ................................................................. 

      ख) लर्जी पश ुस्वास््य सेवाहरु .................................................................... 

      ग) पन्छी रालखर्े खोरबाट पश ुस्वास््य सेवा केन्द्रको अर्मुालर्त दरूी उल्लेख गर्ुनहोस........... 

      घ) सरकारी वा लर्जी पश ुलिलकत्सक/प्रालवलधकिारा बीलमत पन्छीहरुलाई गररर्े िेकजाँिको लववरण लेख्र्हुोसः् 

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

       

११)  लवगत एक (१) वषन लभत्रमा तपाईको कुर्ै पन्छी मरेको छ ? छ भर्े 

वषघ िरेको कारण नोक्सान िएको पन्सछी संख्या 

   

 

१२) यस पवून कुर्ै बीमा कम्पर्ीमा पशकुो बीमा भएको भए सो बीमा कम्पर्ीको र्ाम उल्लेख गर्ुनहोस ्। बीमा भएको भए कलत 

बीमाङ्क बराबरको बीमा भएको हो ? साथै दाबी भए दाबी रकम समते उल्लेख गर्ुनहोस ्।       

 

बीिकको नाि बीिाङ्क रकि प्राप्त दावी िुिानी रकि 

   

 

१३) कुर्ै बैङ्क वा लवत्त कम्पर्ी वा सहकारी वा अन्य कुर्ै समहू आलदले उक्त पन्छीमा लगार्ी गरेको   छ ? छ भर्े, उक्त वैंक 

वा लवत्त कम्पर्ी वा सहकारी वा समहूको  

     र्ाम/ठेगार्ाः ................................................................. 

प्रदशे...................लजल्ला....................महा/उपर्गर/र्गर/गा.पा..................वर्ा र्ं..................                     

टोलः..................... सम्पकन  र्ं. .................................................... 

ललएको ऋणको रकमः रु.........................अक्षरेपी (...............................................) 

म/हामीले मालथ उलल्ललखत पन्छीहरुको बीमा कम्पर्ी लललमटेर्सँग कम्पर्ीको सतन बन्दजे बमोलजम गर्न प्रस्ताव गदनछ  ँ । 

म/हामी मालथ उलल्ललखत प्रश्नहरुको उत्तर सत्य भएको, पन्छीहरुलाई यथाथन ढङ्गले वणनर् गररएको र पन्छीहरु तन्दरुुस्त र 

स्वस्थ रहकेो व्यहोरा प्रत्याभतू गदनछ  ँ। मलेै/हामीले बीमासँग सम्बलन्धत कुर्ै पलर् सिूर्ा, लववरण वा त्य र्लकुाएको र यही 

प्रस्ताव र्ै बीमक र म/हामी बीि हुर्े सम्झ ताको आधार हुर्े कुरा घोषणा गदनछौं । 

  प्रस्तावकको सहीः 

  र्ामः 

  लमलतः 
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................इन्स्योरेन्सस कम्पनी लिलिटेड 

काठिाण्डौं, नेपाि 

कालिज बीिा ्वा््य लववरण  

 (पशु लचलकत्सक/प्रालवलिक प्रिाणपत्र) 

 

(प्र्ताव सगैँ सिंग्न हुनुपने) 

१)  पन्छी धर्ीको र्ामः................................................ 

२)  ठेगार्ाः 

प्रदेश.....................लजल्ला....................महा/उपर्गर/र्गर/गा.पा....................वर्ा रं्.........         टोलः..................... फोर् रं्.................. 

र्मेल............................. 

३)   पेशा............................................ 

४)  बीमाको लालग प्रस्तालवत प्रत्येक पन्छीहरुको लववरणः 

     (पन्छीको लकलसम अर्ुसार छुट्टा छुटै्ट लववरण ताललका प्रयोग गर्ुनपरे्छ) 

 

पन्सछीको लकलसिः 

क्र.स.ं जात उिेर सिूह (ब्याच) 

 

१)    

२)    

३)    

    

    

 

५)     के उक्त पन्छीहरू स्वस्थ, लर्रोगी र असल अवस्थामा छर् ्? 

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

६)    के कुरै् पन्छीहरू कलहल्यै कुरै् रोगव्यालधबाट ग्रस्त लथए ? यलद लथए भरे् लववरण लदर्हुोस ्?  

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

७)   के लतर्ीहरु राम्रोसँग स्याहार गररएका वा लर्यलमतरुपले उलित आहारा खवुाएर पाललएका जस्ता देलखन्छर् ्? 

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

८)    के पन्छी राख्रे् स्थार् वा त्यसको र्लजकमा कुरै् सरुवा वा संक्रामक रोग फैललएको छ ? यलद छ भर्े लमलत उल्लेख गर्ुनहोस ्? 

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

 ९)     पन्छीहरु आपूलतनको स्रोत के हो ?         .................................................................................................................. 

१०)    के पन्छी राख्र्े खोरको अवस्था राम्रो र पन्छीको स्वास््यलाई सघाउ पुयानउर्े खालको छ ?              

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

 

११)    तपाईलँाई उक्त जोलखमलाई स्वीकार्न र्लमल्रे् अरु कुरै् जार्कारी छ ? भएमा लववरण लदर्हुोस ्।       

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

१२)    के तपार्नलँे उक्त जोलखम स्वीकार गर्न मर्ालसव देख्र् ुभएको छ ? छैर् भरे् कारण उल्लेख गर्ुनहोस् । 

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

अर्सुलूिमा उल्लेलखत पन्छीहरुको ध्यार्पवूनक परीक्षण भएको र प्रस्तुत लववरण, मलू्य र उत्तरहरु मेरो जार्कारी भए सम्म सही छर् ्भर्ी प्रमालणत गदनछु । 

 

                                                   प्रालवलधकको 

                                                        र्ामः  

                                                        सहीः 

                                                       ठेगानर्ा: 

                                             फोर्/मोबाईल रं्. 

                                                        लमलतः 
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अनुसूची –१ 

कालिजको साप्तालहक लनिाघररत गुणाङ्क तालिका 

(दाबी रकि िूल्याङ्कन प्रयोजनका िालग) 

उिेर दाना खचघ लनिाघररत गुणाङ्क 

२ हप्तासम्म  ०.१४ 

२-४ हप्तासम्म     ०.४३ 

४-६     ”  ०.८७ 

६-८     ”  १.५० 

८-१०    ”  २.१६ 

१०-१२    ”  ३.१४ 

१२-१४    ”  ४.०९ 

१४-१६    ”  ५.१६ 

१६-१८    ”  ६.३४ 

१८-२०    ”  ७.८४ 

२०-२२    ”  ९.०४ 

२२-२४   ”  १०.२४ 

२४-२६   ”  ११.४४ 

२६-२८    ”  १२.६५ 

२८-३०    ”  १३.८५ 

३०-३२    ”  १५.०५ 

३२-३४    ”  १६.२५ 

३४-३६    ”  १७.४५ 

३६-३८    ”  १८.६६ 

३८-४०    ”  १९.८६ 

४०-४२    ”  २१.०६ 

४२-४४    ”  २२.२६ 
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