
 

 الؤڈون کاؤنٹی پبلک اسکولز

 کاروبار اور مالیاتی خدمات

 

 ایجوکیشن کورٹ ۲۱۰۰۰ 

 ۳۰۱ سویٹ 

 ۲۰۱۴۸ اشبرن، وی اے 

 فیکس ۲۵۲-۱۴۳۲ (۵۷۱)**۲۵۲-۱۲۷۰ (۵۷۱) 

  ای میل :

lcpscontracts@lcps.org 

 
 

 دھیان سے پڑھیں —بیمہ کا اہم نوٹس 

سرگرمیوں میں حصہ لینے کے دوران زخمی ہونے والے طلباء کے لیے طبی یا حادثاتی بیمہ الؤڈاؤن کاؤنٹی پبلک اسکول اسکول کی  
 فراہم نہیں کرتے ہیں۔

 

 

 محترم والدین اور طلباء
5/28/22 

جن میں کچھ سنگین ایل سی پی ایس کو اسکول کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے دوران حادثاتی طور پر زخمی ہونے والے طلباء کی رپورٹس موصول ہوتی ہیں،  

ں موصول ہوتی ہیں چوٹیں بھی شامل ہیں جنہیں مہنگی طبی امداد کی ضرورت ہوتی ہے۔  پروکیورمنٹ/ رسک مینجمنٹ سروسز کو معمول کے مطابق ان والدین کی کالی

ئی بیمہ کوریج نہیں ہوتا ہے یا ان کے پاس ان کی جن کے بچے سکول کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے دوران حادثاتی طور پر زخمی ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس کو

 ۔ بیمہ کی ادائیگی سے زیادہ بلز ہوتے ہیں
 

کن ہم کے اور ایل سی پی ایس اسکول کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے دوران زخمی ہونے والے طلباء کے لیے طبی یا حادثاتی بیمہ فراہم نہیں کرتا ہے۔  لی 

ثاتی بیمہ کی رضاکارانہ خریداری فراہم کرتے ہیںکےانشورنس کے ذریعے طلباء کے حاد  ۔ 

 

س گھنٹے کے اور کے انشورنس کی طرف سے فراہم کردہ انشورنس آپ کے منتخب کردہ فائدے کے آپشن پر منحصر ہے، اسکول کی سرگرمیوں کے دوران یا چوبی 
یش کرتا ہےحادثاتی زخموں کے لیے "اضافی بنیاد" پر فراہم کردہ کوریج کے اختیاری منصوبے پ  ۔ 

 

ے فوائد ادا کرتے اگر آپ کے پاس پہلے سے ہی کسی دوسری پالیسی کے ذریعے انشورنس کوریج ہے، تو کے اور کے اسٹوڈنٹ ایکسیڈنٹ پالنز ان اہل اخراجات کے لی 

ے، تو منصوبے بنیادی بنیادوں پر حادثاتی چوٹوں کے ہیں جو آپ کے بنیادی بیمہ کے ذریعے ادا نہیں کیے گئے ہیں۔  اگر آپ کے لیے کوئی دوسرا بیمہ دستیاب نہیں ہ

 ۔ لیے کوریج فراہم کریں گے
 

ان منصوبوں میں سے کسی ایک میں آپ کے رضاکارانہ اندراج پر غور کیا جانا چاہیے  مزید تفصیالت کے لیے اور کے اور کے اسٹوڈنٹ ایکسیڈنٹ انشورنس کوریج   ۔ 

 www.studentinsurance-kk.com ۔ میں اندراج کے لیے براہ کرم اس لنک پر آن الئن جائیں

پر کال کریں ۳۱۳۵-۷۴۲-۸۵۵-۱یا   ۔



 

طالب علم کے حادثے کی بیمہ کے ساتھ اپنے بچے کی حفاظت کریں۔  اگر آپ کے پاس کوئی اور بیمہ نہیں 
ہے، تو یہ طالب علم کے حادثے کا بیمہ ضروری ہے۔  اگر آپ کے پاس دیگر بیمہ ہے تو، طالب علم کا 
 ۔حادثہ بیمہ کٹوتیوں اور کاپیوں کے ساتھ مدد کر سکتے ہیں

 
حادثے کے منصوبے آپ کے اسکول کے ذریعے دستیاب ہیں ۱۲-کے  ۔

 صرف اسکول میں حادثہ •

 گھنٹے کا حادثہ ۲۴صرف  •

 توسیعی دانتوں کا •

 فٹ بال •
 

 ۔آن الئن اندراج کیسے کریں
 ۔آن الئن اندراج کرنا آسان ہے اور اس میں صرف چند منٹ لگنے چاہئیں 

 

 www.studentinsurance-kk.com 
 ۔پر جائیں 

 
 ۔اور "ابھی اندراج کریں" بٹن پر کلک کریں 

 

ہمیں اسکول کے ضلع اور ریاست کا نام بتا کر شروع کریں جہاں آپ کا بچہ اسکول جاتا ہے  ۔

 

طالب علم کے نام اور گریڈ کی سطح کی درخواست کریں گےہم ہر    ۔

 

آپ دستیاب منصوبے اور ان کے نرخ دیکھیں گے۔  اپنی کوریج منتخب کریں اور اگلے مرحلے پر  
 ۔جاری رکھیں

 

ہم آپ کے بارے میں معلومات کی درخواست کریں گے، جیسے آپ کا نام اور ای میل پتہ   ۔

 

بچوں کے بارے میں معلومات درج کریں گے جن کا احاطہ کیا جانا ہےاگال، آپ اس بچے یا    ۔

 

 ۔اپنا کریڈٹ کارڈ یا ای چیک ادائیگی کی معلومات درج کریں 

 

 ۔آخر میں، اپنے ریکارڈ کے لیے تصدیق کی ایک کاپی پرنٹ کریں 

 ائط جن کے تحت کوریج کی مزید تفصیالت بشمول اخراجات، فوائد، اخراج، کوئی بھی کمی یا حدود اور شر

 پالیسی کو جاری رکھا جا سکتا ہے،

 kk.com-www.studentinsuranceبراہ کرم  

سے رجوع کریں۔  طالب علم صرف اس صورت میں کوریج خرید سکتا ہے جب اس کا/اس کا اسکول  
 ڈسٹرکٹ انشورنس کمپنی میں پالیسی ہولڈر ہو۔
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Proteja a su hijo con el seguro de accidentes paraestudiantes.Si 
ustednotieneotro seguro,estesegurodeaccidentespara estudiantes 
es fundamental. Si tiene otro seguro, el seguro de accidentes para 
estudiantespuedeayudarleapagarlos deducibles y copagos. 
 

Planes de accidentes para K-12 disponibles a través de su 
escuela: 
• Sólo accidentes en la escuela 
• Solo accidentes, 24horas 
• Dental extendido 
• Fútbol 

 
Cómo inscribirse en línea Inscribirse en línea es fácil y sólo le 
tomará unos pocos minutos. 
Visite www.studentinsurance-kk.com y hagaclic en el 
botón“Enroll Now” (“Inscribirse ahora”). 

1. Comience por decirnos el nombre del distrito escolar y el estado 
en el que su hijo(a) va a la escuela. 

2. Solicitaremos el nombre y el grado de cada uno de 
losestudiantes. 

3. Verálosplanes disponibles y sustarifas. Seleccione su 
cobertura y continúe con el siguiente paso. 

4. Le solicitaremos información sobre usted, como su nombre y 
dirección de correo electrónico. 

5. Después, ingresará la información acerca del niño o niños que 
recibirá(n) cobertura. 

6. Ingrese la información de pago de su tarjeta de crédito o 
eCheck. 

7. Finalmente, imprima una copia de la confirmaciónpara sus 
registros. 

Para obtener más detalles, incluso costos, beneficios, exclusiones, y 
reducciones o limitaciones y lostérminos en virtud de loscuales esta 
póliza podría continuar en vigencia, consulte www.studentinsurance-
kk.com. Los estudiantes pueden comprar la cobertura únicamente si 
su distrito escolar es titular deunapóliza con la compañía de seguros.



 طلباء ےک حادثے یک کوری    ج ۲۰۲۲-۲۰۲۳

 رسوسڈ بذریعہ 

 ےک اور ےکانشورنس  گروپ  انکارپوریٹ

 ۳۱۳۵-۷۴۲-۸۵۵ :فون
زی ےس اندراج ےک لیے ہماری ویب سائٹ مالحظہ کرنا یاد رکھیے   تیے

www.studentinsurance-kk.com 

 ۔ آن الئن اندراج—محفوظ حادثہ کوری    ج سال بھر میے کیس بیھ وقت خریدا جا سکتا ہ   
Online nrd Accident Coverage can be purchased any time throut  year.  

 

طیکہ کیس مستند، الئسنس یافتہ ڈ ۲۵۰۰۰ےک لیے $رصف حادثہ کوری    ج: پالییس ہر چوٹ  ۔  بشر اکیر ےک ذریےع عالج چوٹ لگیز ےک زیادہ ےس زیادہ فائدہ تک احاطہ شدہ چوٹ یک وجہ ےس ہونز واےل نقصان ےک فوائد فراہم کرتی ہ 

وع ہو، زخیم ہونز یک تاری    خ ےس  ۶۰یک تاری    خ ےس   جو کہ ذیل میے دکھایا گیا ہ  فز رسوس زیادہ ےس زیادہ فائدہ تکہفتوں ےک اندر الگو ہونز واےل  ۵۲دنوں ےک اندر رسر
ے
 ۔ طبی اخراجات ےک لیے فوائد ادا کیے جائیے ےک

 ۔فوائد کا شیڈول: زیادہ ےس زیادہ فوائد ادا کیے گیے جیسا کہ ذیل میے بیان کیا گیا ہ   
 

 حادثہرصف ہاتے آپشن  رصف کم آپشن حادثہ موازنہ کریں اور انتخاب کریں۔

( ۲۵,۰۰۰$ زیادہ ےس زیادہ فائدہ: ( ۲۵,۰۰۰$ )ہر چوٹ ےک لیے  )ہر چوٹ ےک لیے

:  ۰$ ۰$ قابل کٹوتی

   داخل مریض ہسپتال یک خدمات 

ح( /نیم نجی کمرے یک رسر ورت چارجز۸۰ $ تک۱۵۰فز دن  کمرہ اور بورڈ ےک اخراجات: )نجی  % معمول اور حسب رصز

 فز دن ۱۲۰۰زیادہ ےس زیادہ $ فز دن ۶۰۰$ زیادہ ےس زیادہ متفرق اخراجات

 ہر اگےل دن  ۴۰پہےل دن/$ ۶۰$ ہر اگےل دن  ۲۶پہےل دن/$ ۴۰$ معالج ےک دورے: )روزانہ ایک دورے تک محدود(

ی میڈیکل سینیر   زیادہ ےس زیادہ  ۱۲۰۰$ زیادہ ےس زیادہ  ۱۰۰۰$ ایمبولییر
 :ایمرجنیس روم ٹریٹمنٹ 

 ( گھنٹوں ےک اندر عالج کیا جانا چاہیے  ۷۲چوٹ ےک وقت ےس   زیادہ ےس زیادہ ۳۰۰$ زیادہ ےس زیادہ $۱۵۰ (

: پہےل طریقہ کار ےک لیے  ورت چارجز، ۱۰۰رسجری: )*االؤنس کا حساب لگایا جاتا ہ  % معمول اور حسب رصز
ورت چارجز، اور ہر ایک اضافز طریقہ کار ےک ۵۰دورسے طریقہ کار ےک لیے  ٪ ۲۵لیے % معمول اور حسب رصز

/  پورٹلز۔( وں ےک ذریےع انجام دیا جاتا ہ  ورت چارجز جب مختلف چیے  معمول اور حسب رصز

 زیادہ ےس زیادہ  ۱۲۰۰$ زیادہ ےس زیادہ  $۱۰۰۰

ورت چارجز )*االؤنس کا ۱۰۰ اسسٹنٹ رسجن % معمول اور حسب رصز
: رسجری ےک لیے رسجیکل زیادہ ےس  حساب لگایا جاتا ہ 

۔(% جیسا کہ ۲۰زیادہ   اوپر اشارہ کیا گیا ہ 

ورت چارجز )*االؤنس ۱۰۰ % معمول اور حسب رصز
: رسجری ےک لیے رسجیکل  کا حساب لگایا جاتا ہ 

۔( ۲۵زیادہ ےس زیادہ   % جیسا کہ اوپر اشارہ کیا گیا ہ 

یا اور اس یک انتظامیہ ز ورت چارجز )*االؤنس کا ۱۰۰ اینستھیے % معمول اور حسب رصز
 : رسجری ےک لیے رسجیکل زیادہ ےس حساب لگایا جاتا ہ 

۔(۲۰زیادہ   % جیسا کہ اوپر اشارہ کیا گیا ہ 

ورت چارجز )*االؤنس ۱۰۰ % معمول اور حسب رصز
: رسجری ےک لیے رسجیکل  کا حساب لگایا جاتا ہ 

۔( ۲۵زیادہ ےس زیادہ   % جیسا کہ اوپر اشارہ کیا گیا ہ 

وتز مریض    بیے

وتز مریضوں ےک معالج ےک دورے  ہر اگےل دن  ۴۰پہےل دن/$ ۶۰$ ہر اگےل دن  ۴۵پہےل دن/$ ۴۰$ : )فز دن ایک دورے تک محدود(بیے

وتز مریضوں کا ایکشے:  ۶۰۰زیادہ ےس زیادہ $ ۲۰۰زیادہ ےس زیادہ $ بیے

) ، ایم آر آتے ز  اسکیے
: )یس تر  ۶۰۰زیادہ ےس زیادہ $ زیادہ ےس زیادہ ۳۰۰$ آؤٹ پیشنٹ ڈائیگنوسٹک امیجنگ رسورسز

 زیادہ ےس زیادہ ۳۰۰$ ۵۰زیادہ ےس زیادہ $ آؤٹ پیشنٹ لیبارٹری:

ی؛  ا پھیے ؛ مائیکرو تھریم؛ ہیے : )روزانہ ایک وزٹ تک محدود۔ ایکیوپنکچر شامل ہ  آؤٹ پیشنٹ فزیوتھراتی
اسونک عالج( ؛ گریم کا عالج؛ اور الیر  ڈائیتھریم؛ مساج تھراتی

دن  5ہر اگےل دن/  ۲۰پہال دن/$  $۳۰
 زیادہزیادہ ےس 

دن  ۵ہر اگےل دن/  ۴۰پہال دن/$  $۶۰
 زیادہ ےس زیادہ

)  ۸۰۰زیادہ ےس زیادہ $ زیادہ ےس زیادہ ۳۰۰$ ایمبولینس خدمات: )فضاتے اور زمیبز

)  ۱۴۰زیادہ ےس زیادہ $ ۷۵زیادہ ےس زیادہ $ طبی آالت کا کرایہ: )آرتھوپیڈک آالت پر مشتمل ہ 

زیادہ فز پالییس ٹرم اگر زیادہ ےس  ۱۰۰۰۰$ دانتوں یک خدمات:
۔  $   ۲۰۰توسییع دانتوں کا اختیار خریدا جاتا ہ 

فز دانت اگر توسییع دانتوں کا آپشن نہیے خریدا 
۔  جاتا ہ 

زیادہ ےس زیادہ فز پالییس ٹرم  $۱۰,۰۰۰
اگر توسییع دانتوں کا اختیار خریدا جاتا 

 ۔ہ  
فز دانت اگر توسییع دانتوں کا  $۵۰۰ 

تا ہ  آپشن نہیے خریدا جا  ۔

 ۲۰۰زیادہ ےس زیادہ $ ۷۵زیادہ ےس زیادہ $ تجویز کردا ادویا:

 ۲۰۰زیادہ ےس زیادہ $ ۲۰۰زیادہ ےس زیادہ $ کنسلٹنٹ:

، کانٹیکٹ لینس یا سماعت ےک آالت یک تبدییل: ورت چارجز۱۰۰ آنکھوں ےک شیشر ورت چارجز۱۰۰ % معمول اور حسب رصز  % معمول اور حسب رصز

 

بلینکیٹ ایکسیڈنٹ پالییس ہ  یہ رصف ایک   ۔

یز نمیی تی اے یس یس  ، اور ہو سکتا ہ  کہ تمام امرییک ۰۹۰۹-۰۰۱-یو ایس انشورنس کوری    ج ایکسس انشورنس کمپبز ےک ذریےع گروپ پالییس فارم سیے وط ہ  ۔  کوری    ج مستثنیات اور حدود ےس مشر ہ ےک تحت لکیھ جاتی ہ  ، وغیے
، فوائد یک تفصیل، اخراج یا حدود مقایم ملک یا امر ریاستوں اور دائرہ اختیار میے دست ز ےک لحاظ ےس مختلف ہو سکیی یاب نہ ہو۔  پروڈکٹ یک دستیاتی اور منصوبہ بندی یک خصوصیات بشمول اہلیت ےک تقاضز ییک ریاسبی قوانیے

، فوائد، حدود، اور اخراج، پ ائط و ضوابط بشمول کوری    ج یک مؤثر تاریخیے ۔  کوری    ج یک مکمل رسر الییس میے بیان کیے گیے ہیے ہیے  ۔

۔  پریمیم منتخب کردہ فوائد یک رقم ےک ساتھ مختلف ہوگا   ۔فراہم کردہ فوائد یک مقدار منتخب کردہ منصونی پر منحرص ہ 

۔  یہ اہم طبی یا جامع طبی کوری    ج فراہم نہیے کرتا ہ  اور یہ بڑے طبی   وری فوائد یہ بیمہ کیس دورسے بیمہ پالن ےک ساتھ ہم آہنگ نہیے ہ  ۔  مزید یہ کہ، یہ بیمہ کم از کم رصز بیمہ یک جگہ لییز ےک لیے ڈیزائن نہیے کیا گیا ہ 
 ۔نہیے ہ  جیسا کہ پیشنٹ پروٹیکشن اینڈ ایفورڈ ایبل کییے ایکٹ ےک تحت بیان کیا گیا ہ  
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 اپنا کوری    ج پالن منتخب کریں: 
ے
 کوری    ج ےک لیے ایک وقبی ادائییک

حادثاتی  
 

نیچے دثے گیے کوری    ج پالنز ےک لیے  -براہ کرم نوٹ کریں    
کٹ کو  فارم اور پریمیم کمپبز کو موصول ہوتا ہ  کوری    ج یک مؤثر تاری    خ: کیس شخص یک کوری    ج اس تاری    خ ےک بعد الگو ہوتی ہ  جب اس کا یا اس ےک مکمل شدہ طالب علم ےک حادثے ےک اندراج کا   یا اس ےک اسکول یا اسکول ڈسیر

 ۔جاری کردہ پالییس یک موثر تاری    خ 
 

۔  تمام کوری    ج ختم ہو جاتی ہ  اگر پالییس ہولڈر پالییس کوری    ج ختم ہونز یک تاری    خ: کوری    ج اس تاری    خ ےس پہےل ختم ہو جاتا ہ  جب اس یک کوری    ج بارہ مہییز یا اگےل تعلییم سال ےک پہےل دن ےس ناف  کو منسوخ کر دیتا ہ  ذ ہوتی ہ 
ا جب وہ شخص ذیل میے دی گبے تعریف ےک مطابق اہل فرد بننا چھوڑ دیتا ہ  ی  ۔ 

 ۔کیس بیھ وجہ ےس کوری    ج کا خاتمہ اس دعوے کو متاثر نہیے کرے گا جو کوری    ج ختم ہونز ےس پہےل ہوتا ہ   
 

 توسییع دانتوں ےک ساتھ بغیے توسییع دانتوں ےک 
 
 

 گھنیر کا حادثہ ۲۴
۔  اسکول ےس پہےل، دوران اور اسکول ےک بعد۔  اختتام ہفتہ، تعطیالت اور تمام موسم گرما بشمول   چوبیس گھنیر

 سمر اسکول۔  ہاتے اسکول فٹ بال ےک عالوہ اسکول ےک زیر اہتمام اور غیے نصاتی کھیل

کم آپشن 
 ہاتے آپشن

$۹۲.۰۰ 
$۱۳۶.۰۰ 

کم آپشن 
 ہاتے آپشن

$۸۲.۰۰ 
$۱۲۶.۰۰ 

( کا حادثہ )رصف موسم گرما میے کوری  ۲۴گھنیر  ) 
۔    وع ہوتا ہ  موسم گرما تعلییم سال ختم ہونز ےک پہےل دن ےس رسر

 ۔ موسم گرما اگےل تعلییم سال ےک پہےل دن ختم ہوتا ہ  

کم آپشن 
 ہاتے آپشن

$۳۱.۰۰ 
$۴۴.۰۰ 

کم آپشن 
 ہاتے آپشن

$۲۱.۰۰ 
$۳۴.۰۰ 

 سکول میے حادثہ
دوران، اسکول ےک احاےط میے جب اسکول سیشن میے ہو۔  گھر اور ےط شدہ کالسوں ےس براہ راست اور بالتعطل سفر۔  اسکول یک باقاعدہ مدت ےک  

سفر اوراسکول ےک زیر نگراتز اور زیر نگراتز رسگرمیاں یا کھیل جس میے ہاتے اسکول فٹ بال کو چھوڑ کر۔  اسپانش شدہ اسکول جاثز اور جاثز کا   
نظور شدہ گاڑی ےک دوران زیر نگراتز رسگرمیاں یا کھیلاسکول میے فرنشڈ یا م   ۔

کم آپشن 
 ہاتے آپشن

$۲۹.۰۰ 
$۳۷.۰۰ 

کم آپشن 
 ہاتے آپشن

$۲۰.۰۰ 
$۲۸.۰۰ 

 (توسییع ڈینٹل )رصف حادثہ 
  ،  کوری    ج اسکول میے

پالییس یک مؤثر تاریخوں تک احاطہ کرنز واےل شخص یک  -گھنیر یا فٹ بال کوری    ج ےک ساتھ طلباء ےک لیے بڑھا دی گبے ہ  -۲۴اضافز
۔  معیاری ڈینٹل کوری    ج کو  % معقول چارجز یک زیادہ ےس زیادہ حد ےس بدل دیتا ہ  80محدود ہ  اور رصف حادثے یک کوری    ج کا اختیار منتخب کیا گیا ہ   ۔

 فز چوٹ $۱۰,۰۰۰ 

  

 ہاتے اسکول فٹ بال
 ےس ےط شدہ فٹ بال کھیلیے یا پریکٹس کریں۔   

ے
اندراج یک ہدایات ےک لیے اپیز ایتھلیٹک ڈیپارٹمنٹ ےس رجوع کریںباقاعدیک کم آپشن  ۔ 

 ہاتے آپشن
$۱۴۵.۰۰ 
$۲۲۱.۰۰ 

کم آپشن 
 ہاتے آپشن

$۱۳۶.۰۰ 
$۲۱۲.۰۰ 

 (ہاتے اسکول فٹ بال )رصف موسم بہار
۔  کھیلوں ےک موسموں یک نیے کھالڑیوں ےک لیے جو موسم بہار یک تربیت میے حصہ لییی ہیے اور فٹ بال کوری    ج ےک تحت    گیے ہیے

پہےل ےس بیمہ نہیے کرانے
 ۔ تعریف آپ یک ریاسبی ہاتے اسکول ایتھلیٹک ایسویس ایشن ےک ذریےع یک جاتی ہ  

کم آپشن 
 ہاتے آپشن

$۶۴.۰۰ 
$۹۴.۰۰ 

کم آپشن 
 ہاتے آپشن

$۵۵.۰۰ 
$۸۴.۰۰ 

(ہاتے اسکول فٹ بال اور اسکول میے حادثہ )تمام ایتھلیٹکس کا  کم آپشن  احاطہ کرتا ہ 
 ہاتے آپشن

$۱۷۴.۰۰ 
$۲۵۸.۰۰ 

کم آپشن 
 ہاتے آپشن

$۱۵۶.۰۰ 
$۲۴۰.۰۰ 

( 24ہاتے اسکول فٹ بال اور  کم آپشن  گھنیر کا حادثہ )تمام ایتھلیٹکس کا احاطہ کرتا ہ 
 ہاتے آپشن

$۲۳۷.۰۰ 
$۳۵۷.۰۰ 

کم آپشن 
 ہاتے آپشن

$۲۱۸.۰۰ 
$۳۳۸.۰۰ 

 

کوری    ج ےک بارے میے آپ یک   

 ہیے اور منتخب  
اہل افراد: پالییس ہولڈر ےک طلباء جو اندراج کرنی

 ہیے وہ پالییس ےک 
اکت کرنی کردہ کوری    ج ےک لیے مطلوبہ پریمیم رسر

، کوری    ج  ۔  منتخب کردہ کوری    ج پر منحرص ہ  تحت اہل افراد ہیے

گریجویشن ےک بعد اور اسکول ےک سالوں ےک درمیان جاری رہ سکبی 

کٹ میے ہ    جب تک کہ وہ شخص کیس دورسے اسکول ڈسیر

 ۔داخلہ نہ ےل

کٹ ےک پاس فائل پر ہ  اور یہ ایک غیے   ماسیر پالییس اسکول ڈسیر

۔  طالب علم یک کوری    ج   قابل تجدید پالییس ہ 

منتخب کردہ غیے قابل تجدید ہ  اور اس ےک لیے طالب علم کو ہر  

ورت ہوتی ہ  تعلییم سال میے دوبارہ داخلہ لییز یک رصز   ۔

 ۔یہ ایک محدود فائدے یک پالییس ہ   

کوری    ج یک مؤثر تاری    خ: بیمہ ایک ایش طالب علم ےک لیے مؤثر ہو  

جاتا ہ  جو درج ذیل تاریخوں میے ےس تازہ ترین تاریخوں پر اندراج 

 کرتا ہ  اور مطلوبہ پریمیم کا حصہ ڈالتا ہ  

 ؛پالییس ےک مؤثر ہونز یک تاری    خ  

طالب علم کا مکمل شدہ اندراج فارم اور مطلوبہ پریمیم کمپبز کو  

 موصول ہونز یک تاری    خ 
ے
 ۔یک ادائییک

کیس بیھ صورت میے اہل شخص ےک لیے بیمہ پالییس ےک مؤثر ہونز  

 ۔یک تاری    خ ےس پہےل مؤثر نہیے ہوگا

کوری    ج ختم ہونز یک تاری    خ: کوری    ج تاری    خ ےس پہےل ختم ہو جاتی  

: وہ اب اہل نہیے رہا  ہ 

 

ن الئن اندراج کریںآ  

 www.StudentInsurance-kk.com 

 ۔یا منسلک اندراج فارم کا استعمال کرنی ہونے بذریعہ ڈاک 

 ۔اندراج فارم کو مکمل کریں اور الگ کریں 

 چیک یا مبز آرڈر بنائیے  
ے
 ایکسس کو قابل ادائییک

۔  کمپبز نقد ادائیگیوں ےک لیے ذمہ   .  نقد نہ بھیجیے انشورنس کمپبز

ار نہیے ہ  د  ۔

 ۔اپیز چیک یا مبز آرڈر پر اپیز بچے کا نام لکھیے  

 ےک ساتھ واپس بھیجیے  
ے
 مکمل شدہ اندراج فارم کو ادائییک

 ےک اور ےک انشورنس گروپ 

 ۲۳۳۸ تی .او  باکس 

تے این 
 
ٔ
ٔ
 ۲۳۳۸-۴۶۸۰۱ فورٹ وین، أ

آپ کا منسوخ شدہ چیک، کریڈٹ کارڈ بلنگ، یا مبز آرڈر اسٹب  

 آپ یک 
ے
 یک تصدیق ہویک

ے
رسید اور ادائییک  ۔

۔  آپ کو   مستقبل ےک حواےل ےک لیے اس برورسر کو اپیز پاس رکھیے

 
ے
 ۔انفرادی پالیسیاں نہیے بھیجی جائیے یک

 رازداری یک پالییس

ہم جانیی ہیے کہ آپ یک رازداری آپ ےک لیے اہم ہ  اور ہم آپ ےک  

ہیے  غیے عوایم یک رازداری یک حفاظت کرنز یک کوشش کرنی   

ےک بارے میے کوتے غیے ذاتی معلومات.  ہم اپیز گاہکوں یا سابقہ  

 ہیے 
 معلومات ظاہر نہیے کرنی

 ۔ عوایم ذاتی

کیس کو بیھ گاہک، سوانے اس ےک کہ جس یک اجازت ہو یا قانون  

 ، ز ہ  کہ ہم مناسب جسماتز ورت ہو۔  ہمیے یقیے یک طرف ےس رصز

انک اور طریقہ کار ےک تحفظ کو ی  ہیے الیکیر
قیبز بناثی  ۔

 آپ یک غیے عوایم ذاتی معلومات یک حفاظت۔زیر انتظام 

 

. او باکس   ، فورٹ وین اتے این۲۳۳۸ےک اور ےک انشورنس گروپ، .تی  

۴۶۸۰۱-۲۳۳۸

 

سال یک کوری    ج یک مدت کا اختتام یا اسکول یک پالییس ختم ہونز یک تاری    خ۔   ۱شخص، 

تمام کوری    ج ختم ہو جاتی ہ  اگر پالییس ہولڈر پالییس کو منسوخ کر دیتا ہ  یا جب 

۔  کیس بیھ وجہ ےس کوری    ج کا خاتمہ ایک احاطہ شدہ  شخص اہل ہونا چھوڑ دیتا ہ 

 ےک دعوے کو متاثر نہیے کرے گا جو ختم ہو تاری    خ ےس پہےل ہوتا ہ  
 ۔حادثے

 

۔   دیر ےس اندراج: تعلییم سال ےک دوران کیس  بیھ وقت کوری    ج خریدا جا سکتا ہ 

 ۔سال ےک آخر میے اندراج کرنز واےل کیس بیھ فرد ےک لیے پریمیم میے کوتے کیم نہیے ہ  

: پالییس ےک تحت آپ یک کوری    ج کو منسوخ نہیے کیا جاثے گا، اور اس ےک   منسوخز

 
ے
 ۔ مطابق، کمپبز یک طرف ےس منظوری ےک بعد پریمیم واپس نہیے کیے جائیے ےک



  

 کارڈ کاٹ کر اپیز ریکارڈ ےک لیے محفوظ رکھیے ✁ 

 کارڈ انشورنس سٹوڈنٹ
 

، تو وہ طالب علم جس کا نام  طالب علم کا نام اگر پریمیم ادا کر دیا گیا ہ 
 ۔ظاہر ہوتا ہ  

 مندرجہ باال کو جاری کردہ پالییس ےک تحت بیمہ کیا گیا ہ   
 

کٹ: رصف ایکسیڈنٹ کوری    ج   گھنیر )رصف  ۲۴گھنٹھے   ۲۴:  سکول ڈسیر
 گرمیوں یک کوری    ج 

 اے اے تر اسکول  فٹ بال  فٹ بال )رصف بہار(  توسییع ڈینٹل 
 یک  ادا یک گبے رقم: چیک ےک ذریےع ادا یک گبے #  

ے
ادائییک
 تاری    خ 

 
 زیر تحریر: ایکسس انشورنس کمپبز  پالییس #  

 دعووں ےک سواالت: ےک اور ےک انشورنس کروپ انکارپوریٹڈ 
 

ے این ۱۷۱۲  ۲۹۱۷-۲۳۷-۸۰۰ • ۴۶۸۰۱ میگناوکس وے • فورٹ وین، أتے



 ٰعام استثبز 

 

 جو براہ راست یا بالواسطہ طو 
ے
وی طور پر، مندرجہ ذیل میے ےس کیس یک وجہ ےس یا اس ےک ر پر، مکمل یا جز کیس بیھ فائدے یا کوری    ج ےک مخصوص اخراج ےک عالوہ، کیس ایش نقصان ےک لیے فوائد ادا نہیے کیے جائیے ےک

ائط نتیچی میے ہوا ہو جب تک کہ تفصیل میے نام ےک ذریےع کوری    ج خاص طور پر فراہم نہ یک گبے ہو۔  فوائد ےک سیکشن یا کوری    ج سیکشن یک رسر

 

، یا سمجھدار یا پاگل  جان بوجھ کر خود کو لگاتے گبے چوٹ، خودکیسر
دوران کوتے بیھ کوششہونز ےک   ؛

 

 ؛کمیشن یا جرم یا حملہ کرنز یک کوشش 

 

کت    ؛کمیشن یا فساد یا بغاوت میے فعال رسر

 

اعالن شدہ یا غیے اعالنیہ جنگ یا جنگ کا عمل یا اعالنیہ یا غیے  
اعالنیہ جنگ کا کوتے عمل جب تک کہ اس پالییس ےک ذریعہ خاص 

 ۔طور پر فراہم نہ کیا گیا ہو

 

ترنا، سوانے ایک باقاعدہ ےط  
ُ
 جہاز میے پرواز کرنا، سوار ہونا یا ا

ہواتے
 ؛شدہ کمرشل اییے الئن ےک مسافر ےک طور پر

 

پالییس ہولڈر، یا اس ےک ذییل اداروں یا ملحقوں میے ےس کیس ےک زیر  
 جہاز میے سفر کریں۔  

ول شدہ ہواتے ز پر چلیز واےل یا کنیر ملکیت، لیے
 ایک

 

ول" سمجھا جاثے گا اگر ہواتے جہاز ک  و پالییس ہولڈر ےک ذریےع "کنیر
ہواتے جہاز کو پالییس ہولڈر یک خواہش ےک مطابق استعمال کیا جا 

 ۔سکتا ہ  

دن ےس زیادہ ۱۵سیدےھ دن، یا  ۱۰کیس بیھ سال میے    ؛

 

یل یا وائرل انفیکشن   بیماری، بیماری، جسماتز یا دماغز کمزوری، بیکٹیے
خ عالج، )بشمولیا اس کا طبی یا جرا  

 

یل یا کیمیاتے ایجنٹوں ےس( چاہ    ، وائرل، بیکٹیے ایکسپوژر، چاہ  حادثاتی
 نقصان کا نتیجہ براہ راست ہو یا غیے براہ راست 

یل انفیکشن ےک جو حادثاتی طور پر   عالج ےک عالوہ کیس بیھ بیکٹیے
 ادخال ےک نتیچی میے ہو

وتز کٹ یا زخم یا آلودہ کھاثز ےک حادثاتی  ؛بیے

 

کیس بیھ نشہ آور دوا، منشیات، زہر، گیس یا دھوئیے کا رضاکارانہ  

ادخال، جب تک کہ تجویز کردہ یا ڈاکیر یک ہدایت ےک تحت اور تجویز 
 ؛کردہ خوراک ےک مطابق نہ لیا جاثے 

 

اب یا کیس بیھ منشیات، نشہ آور یا دیگر نشہ آور اشیاء ےک زیر اثر   رسر
گاڑی چالناکیس بیھ قسم یک گاڑی یا   

 

بشمول کوتے بیھ تجویز کردہ دوا جس ےک لیے بیمہ شدہ شخص کو  
 ۔گاڑی چالثز ےک خالف تحریری انتباہ فراہم کیا گیا ہو

اب ےک زیر اثر   ،یا اےس لییز ےک دوران پہنچانا۔  رسر

، جیسا کہ ریاست   ، اس کا مطلب نشہ ہ  اس اخراج ےک مقاصد ےک لیے
ز میے   بیان کیا گیا ہ  جس میے احاطہ شدہ ےک موٹر گاڑیوں ےک قوانیے

 ؛نقصان ہوا

 

 ۔بیمہ شدہ شخص کا نشہ۔  بیمہ شدہ شخص ہ   

 

حتیم طور پر نشہ سمجھا جاتا ہ  اگر اس ےک خون میے سطح اس  
 ،مقدار ےس زیادہ ہو جس پر کیس شخص کا اندازہ لگایا جاتا ہ  

ال رہ  ہو اس مقام کا قانون جس میے حادثہ پیش آیا، اگر موٹر گاڑی چ 
 تو الکحل ےک زیر اثر ہونا، قطع نظر اس ےک

۔    ، جب چوٹ لگبی ہ  آیا وہ درحقیقت موٹر گاڑی چال رہا ہ 
الئسنس یافتہ طبی معائنہ کار یک پوسٹ مارٹم رپورٹ، قانون نافذ کرنز 

 ۔ واےل افش یک رپورٹ، یا ایس طرح یک اشیاء پر غور کیا جاثے گا

وتبیمہ شدہ شخص ےک نشہ کا ثب   ؛

 

 ۔ایک حادثہ اگر بیمہ شدہ شخص موٹر کا آپرییر ہ   

 

  ، گاڑی اور اس ےک پاس درست موٹر وہیکل آپرییر کا الئسنس نہیے ہ 
جب تک کہ: )اے( بیمہ شدہ شخص ےک پاس درست سیکھیز واال نہ 

 ۔ہو

کیر ےس   ( بیمہ شدہ شخص ڈرائیور ےک تعلییم انسیر اجازت نامہ اور )تی
ہ   ہدایات حاصل کر رہا   ؛

 

احاطہ شدہ رسگریم ےک دوران، بیمہ شدہ شخص کو اس احاطہ شدہ  

 رسگریم میے حصہ لییز ےس پہےل کیس چوٹ کا سامنا کرنا پڑا

 

جب تک کہ کمپبز کو بیمہ شدہ شخص ےک معالج ےس تحریری طبی  
ز موصول نہ ہو  ؛ریلیے

 

 کھیلوں سمیت کیس بیھ خطرناک رسگرمیوں میے حصہ لینا 

 

موبائل، اے تر وی )تمام خطوں یا ایس قسم یک پہیوں وایل گاڑی(، اسنو  
ذاتی واٹر کرافٹ، اسکاتے ڈائیونگ، سکوبا ڈائیونگ، سکن ڈائیونگ، 

 ہینگ

اشوٹ جمپنگ یا پہاڑ پر   گالئڈنگ، غار یک تالش، بنجی جمپنگ، پیے
 ؛چڑھنا

 

 طبی یا جراخ عالج، تشخییص طریقہ کار 

 

یا کا انتظام، ی  ز ا طبی حادثہ یا غفلت، بشمول بدعنواتز جب اینستھیے
 ۔تک کہ یہ عالج ےک دوران نہ ہو

 ڈھیک ہوتے چوٹ؛  یا 

 

کیس بیھ شخص یک طرف ےس فراہم کردہ خدمات یا عالج ےک لیے  
 جو

ے
 فوائد ادا نہیے کیے جائیے ےک

 

 ؛پالییس ہولڈر ےک ذریعہ مالزم یا برقرار رکھا ہوا 

 

 ؛بیمہ شدہ شخص ےک گھر میے رہنا 

 

بیمہ شدہ شخص یا بیمہ شدہ شخص کا گھریلو ساتیھ سمیت فوری  
 خانداتز رکن

 

یک حیات؛  یا   رسر

 

بیمہ شدہ شخص 

 

  

وری احاطہ شدہ اخراجات نہیے سمجھا جاثے گا جب تک کہ  :خارج شدہ اخراجات درج ذیل کو طبی طور پر رصز کوری    ج خاص طور پر فراہم نہ یک جاثے

اتی   چوٹ ےک نتیچی میے دوبارہ تعمیے
کاسمیٹک رسجری، ڈھیک ہوتے

 ؛رسجری ےک عالوہ
 

کوتے بیھ انتخاتی یا معمول کا عالج، رسجری، صحت کا عالج، یا  

امتحان، بشمول کوتے بیھ خدمت، سامان کا عالج جو کہ: )اے( 
( تسلیم شدہ کمپبز کو تجرباتی یا تحقیقاتی سمج ؛  اور )تی ھا جاتا ہ 

 نہیے ہیے اور عام طور پر
 

 متحدہ میے میڈیکل پریکٹس کو قبول کرنا 
 ؛ریاستہاثے

 

، یا خریداری، مرمت یا   ےک لیے
 امتحان یا نسچز

 

، آالت، آرتھوپیڈک یک تبدییل  ز، منحبز خطوط وحداتز  وہیل چییے

:  یک تعریفیے
 رصف حادثے

 مطلب ہ  حادثاتی جسماتز چوٹ:احاطہ شدہ چوٹ کا 
 
جو ایک بیمہ شدہ شخص ےک ذریعہ کیس غیے ارادی، غیے متوقع احاطہ  

شدہ حادثے ےک براہ راست نتیجہ ےک طور پر برقرار رہتا ہ  جو جسم ےس باہر 
۔   ہوتا ہ  اور یہ اس وقت ہوتا ہ  جب زخیم شخص یک کوری    ج ہوتی ہ 

 
؛   پالییس ےک تحت نافذ ہ 

 
ہ براہ راست اور آزادانہ طور پر کیس کورڈ ایکسیڈنٹ ےک دیگر جس کا نتیج 

۔  اور  تمام اسباب ےس ہوتا ہ 
 

 جو اس وقت ہوتا ہ  جب ایسا شخص کورڈ میے حصہ ےل رہا ہو۔ 
 
۔  بیمہ شدہ    چاہیے

رسگریم  ڈھیک ہوتے چوٹ حادثاتی ذرائع ےس ہوتز
 میے تمام چو

، بشمول شخص ےک ذریعہ کیس بیھ ایک احاطہ شدہ حادثے ٹیے
 متعلقہ حاالت اور بار بار

۔    ان چوٹوں یک عالمات کو ایک چوٹ سمجھا جاتا ہ 
، یا آرتھوٹک آالت؛   منحبز خطوط وحداتز

 
، یا ریاسبی سہولت میے عالج، جب  

یشن، وفافی نز ایڈمنسیر کیس بیھ وییر
 یک کوتے قانوتز ذمہ داری نہ ہو۔

ے
 تک کہ ادائییک

 
کردہ خدمات یا عالج جو عام طور پر اپبز  ان افراد یک طرف ےس فراہم 

، جب تک کہ کوتے قانوتز ذمہ داری نہ  خدمات کا معاوضہ نہیے لییی ہیے
 ہو۔

 
  

ے
 ادائییک

 
کس یک مرمت یا تبدییل؛   موجودہ مصنوغ اعضاء، آنکھوں اور لییز

 
 
: کا مطلب ہ  اچانک، غیے متوقع، مخصوص اور اچانک   حادثہ یا حادثاتی

ق ےس کیس قابل شناخت وقت اور جگہ پر پیش آتا ہ  جب واقعہ جو اتفا
۔  کہ بیمہ شدہ شخص اس پالییس ےک تحت آتا ہ 

 
احاطہ شدہ اخراجات: مطلب ہ  عالج، خدمات اور سامان ےک لیے بیمہ  

 شدہ شخص یک طرف ےس یا اس یک جانب ےس درحقیقت کیے گیے اخراجات 

.  ایک احا  طہ شدہ اخراجات کو اس پالییس یک طرف ےس احاطہ کرتا ہ 
 تاری    خ ےک عالج، خدمت یا فراہیم پر خرچ سمجھا جاتا ہ  جس ےس

 خرچ یا چارج، پیش کیا گیا تھا یا حاصل کیا گیا تھا۔ 
 
کیس چوٹ کا عالج اییس حالت ےک نتیچی میے جس ےک بارے میے بیمہ شدہ  

، جب تک کہ  شخص کو معلوم تھا کہ ایک حادثے یک تاری    خ پر موجود ہ 
 
۔   ز موصول ہوتے ہ   کمپبز کو اس ےک معالج ےس ایک تحریری طبی ریلیے
کیس بیھ صورت میے بیمہ شدہ ےک لیے کمپبز یک کل ادائیگیاں نہیے ہوں  

۔
ے
 یک
 طبی فوائد یک کل زیادہ ےس زیادہ حد ےس زیادہ ہ   

ایک شخص تمام حادثاتی
۔  گیے ہیے

 جو فوائد ےک شیڈول میے دکھاثے
 ہیے کامن ایکسکلوزن سیکشن دیگر مستثنیات جو اس  

بینیفٹ پر الگو ہونی
۔  میے ہیے

 
 
وری: یعبز طبی خدمات جو:   طبی طور پر رصز

 
وری ہیے جس   ڈھیک ہوتے چوٹ یک تشخیص، عالج یا دیکھ بھال ےک لیے رصز

۔  ےک لیے اےس تجویز کیا گیا ہ  یا انجام دیا گیا ہ 
 
؛  اورطبی مشق ےک عام طور پر قبول شدہ معیارات پر پورا    اترتا ہ 

 
ایک معالج ےک ذریعہ حکم دیا جاتا ہ  اور اس یک دیکھ بھال، نگراتز یا حکم  

۔ ےک تحت انجام دیا جاتا ہ 

  

 حادثاتی موت اور تقسیم ےک فوائد:



 فائدہ یک رقم احاطہ شدہ نقصان

 کا نقصان
ے
 ۱۰,۰۰۰$ زندیک

 ۱۰,۰۰۰$ ےس زیادہ ہاتھ یا پاؤں کا نقصاندو یا دو 
 

 ۱۰,۰۰۰$ دونوں آنکھوں یک بیناتے ختم ہو جانا 
 

)  ۱۰,۰۰۰$ گویاتے اور سماعت کا نقصان )دونوں کانوں میے
 

 ۱۰,۰۰۰$ ایک ہاتھ یا پاؤں کا نقصان اور ایک آنکھ میے بیناتے 
 

 ۵,۰۰۰$ ایک ہاتھ یا پاؤں کا نقصان
 

 ۵,۰۰۰$ بیناتے کا نقصانایک آنکھ میے 

 ۵,۰۰۰$ تقریر کا نقصان
)  ۵,۰۰۰$ سماعت کا نقصان )دونوں کانوں میے

 ۲۵,۰۰$ ایک کان میے سماعت کا نقصان

 ۳۵,۰۰$ ایک یہ ہاتھ ےک انگوٹھے اور شہادت یک انگیل کا نقصان
  

دنوں ےک اندر ہونا چاہیے  ۳۶۵حاطہ شدہ نقصان کورڈ ایکسیڈنٹ ےک   ۔

یک مجموغ حد ےس زیادہ نہیے تمام احاطہ شدہ نقصانات، احاطہ  $۵۰۰,۰۰۰ 
  شدہ حادثات اور تمام بیمہ شدہ افراد کو درپیش چوٹوں

ے
 یک جاثے یک

ے
ےک لیے ادائییک  ۔

 ےک نتیچی میے  
 افراد جو کہ کیس ایک ےک تحت پیش آثز واےل کیس ایک حادثے

ائط  یہ مجموغ حد رصف ایک بار قا  ، اگر کوری    ج یک کوری    ج یک رسر  ہ 
ے
بل ادائییک
 
ے
ائط الگو ہوں تو ہم زیادہ رقم ادا کریں ےک  ۔ایک ےس زیادہ رسر

 یک اجازت نہیے دیبی ہ   
 ۔ اگر یہ رقم تمام بیمہ شدہ افراد کو یہ رقم ادا کرنز

، ادا یک گبے رقم بیمہ شدہ شخص ےک تمام   پالییس بصورت دیگر فراہم کرتی ہ 
ب کیا نقصانات ےک م ، جس کو مجموغ حد ےس رصز

ے
جموغ نقصان کا تناسب ہویک

۔جاثے گا



   

www.StudentInsurance-kk.com 

ز   رسوس ےک لیے آن الئن اندراج کریں پر تیے  ۔

 یا اس فارم کو ُپر کریں اور میل کریں۔
 

Student Accident Enrollment Form (School Year 2022-2023) 
 طالب علم کا آخری نام

 طالب علم کا پہال نام

 طالب علم کا درمیاتز نام :

 تاری    خ پیدائش 

 گیل کا پتہ :

 شہر :

 ریاست  :

 زپ :

: ( نام )مطلوبہاسکول کا   

 اسکول کا نام: گریڈ لیول :

ی  اے مڈل سکول اے ہاتے سکول/اوپر :  اے پری ےک/ہیڈ اسٹارٹ اے کنڈرگارٹن/ایلیمینیر

       والدین یا رسپرست ےک دستخط :

 تاری    خ    :

  ای میل ایڈریس  :

  فون نمیی 

  :کریں۔ چیک انتخاب اپنا — اختیارات کے پالن انشورنس اسٹوڈنٹ 

 

 یک کوری    ج ےک منصونی رصف 
 ہاتے آپشن کم آپشن حادثے

، توسییع دانتوں ےک ساتھ ۲۴  O $۹۲.۰۰ O $۱۳۶.۰۰ گھنیر

، بغیے توسییع دانتوں ےک ۲۴  O $۸۲.۰۰ O $۱۲۶.۰۰ گھنیر

، توسییع دانتوں ےک ساتھ ۲۴ ، رصف گرمیوں میے  O $۳۱.۰۰ O $۴۴.۰۰ گھنیر

، بغیے  ۲۴ ، رصف گرمیوں میے  O $۲۱.۰۰ O $۳۴.۰۰ توسییع دانتوں ےکگھنیر

، توسییع دانتوں ےک ساتھ  O $۲۹.۰۰ O $۴۷.۰۰ اسکول میے

، بغیے توسییع دانتوں ےک  O $۲۰.۰۰ O $۲۸.۰۰ اسکول میے

 O $۱۴۵.۰۰ O $۲۲۱.۰۰ ہاتے اسکول فٹ بال، پورا سال، توسییع دانتوں ےک ساتھ 

 O $۱۳۶.۰۰ O $۲۱۲.۰۰ توسییع دانتوں ےکہاتے اسکول فٹ بال، پورا سال، بغیے 

 O $۶۴.۰۰ O $۹۴.۰۰ ہاتے اسکول فٹ بال، رصف بہار، نیے کھالڑیوں ےک لیے توسییع دانتوں ےک ساتھ

 O $۵۵.۰۰ O $۸۴.۰۰ نیے کھالڑیوں ےک لیے ہاتے اسکول فٹ بال، رصف بہار، بغیے توسییع دانتوں ےک

 ،  O $۱۷۴.۰۰ O $۲۵۸.۰۰ توسییع ڈینٹل ےک ساتھ تمام ایتھلیٹکس کا احاطہ کرتا ہ  ہاتے اسکول فٹ بال اور اسکول میے

، بغیے توسییع ڈینٹل تمام ایتھلیٹکس کا احاطہ کرتا ہ    O $۱۵۶.۰۰ O $۲۴۰.۰۰ ہاتے اسکول فٹ بال اور اسکول میے

، توسییع ڈینٹل ےک ساتھ تمام ایتھلیٹکس ۲۴ہاتے اسکول فٹ بال اور   O $۲۳۷.۰۰ O $۳۵۷.۰۰ گھنیر

، بغیے توسییع دانتوں ےک تمام ایتھلیٹکس کا احاطہ کرتا ہ   ۲۴ہاتے اسکول فٹ بال اور   O $۲۱۸.۰۰ O $۳۳۸.۰۰ گھنیر

بھیجیں م نہ ایکسس انشورنس کمپنی کو قابل ادائیگی کل ادائیگی کا چیک منسلک کریں۔  چیکس، منی آرڈرز، یا کریڈٹ کارڈز قبول کیے جاتے ہیں۔  نقد رق  ۔

 
 کل بند $:

 فراڈ وارننگ دیکھیے  -اگےل صفحہ پر اہم نوٹس 

.او.  باکس  : ےک اور ےک انشورنس گروپ،تی  ےک ساتھ واپس بھیجیے
ے
 ۲۳۳۸-۴۶۸۰۱، فورٹ وین، أتے ۲۳۳۸اس مکمل شدہ فارم کو ادائییک

 

۔ اس سیکشن کو رصف اس صورت میے مکمل کریں جب آپ کریڈٹ کارڈ ےس   کرنا چاہیی ہیے
ے
 ادائییک

 ۔مکمل نام جیسا کہ کارڈ پر ظاہر ہوتا ہ  
  :پہال نام 
 (کا پتہ )اگر اوپر ےس مختلف ہو بلنگ آخری نام: درمیاتز ابتدا: 
 # اپارٹمنٹس پتہ  گیل #  
 
 زپ کوڈ شہر: ریاست: 

 :  ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■کارڈ نمیی

 ■■■■ :سال ■■ :میعاد ختم ہونز یک تاری    خ: مہینہ



  کارڈ ہولڈر ےک دستخط:

۔  )کیس بیھ وجہ ےس بینک یک طرف ےس چیک یا کر  د کرنا، انشورنس کو باطل کر دے گا۔(کمپبز رقم یک واپیس جاری نہیے کرتی اور نہ یہ نقد ادائیگیوں یک ذمہ داری قبول کرتی ہ   یڈٹ کارڈ کو مسیی
BACC-004-0909



وارننگ اڈفر - نوٹس اہم
 
 : ، لوزیانا، رہوڈ آتے لینڈ اور ویسٹ ورجینیا ےک رہائشیوں ےک لیے عام طور پر، اور خاص طور پر آرکنساس، الینوانے

 ےک لیے جھوٹا یا دھوکہ دیہ کا دعوٰی پیش کرتا ہ  
ے
کوتے بیھ شخص جو جان بوجھ کر نقصان یا فائدے یک ادائییک

۔  ایک جرم اور جرماثز اور جیل یا بیمہ یک درخواست میے جان بوجھ کر  ، وہ مجرم ہ  غلط معلومات پیش کرتا ہ 
 ۔میے قید ہو سکتا ہ  

 
 

 ےک لیے جھوٹا یا دھوکہ  
ے
: کوتے بیھ شخص جو جان بوجھ کر نقصان یا فائدے یک ادائییک االباما ےک رہائشیوں ےک لیے

معلومات پیش کرتا ہ  وہ جرم کا مجرم دیہ کا دعوٰی پیش کرتا ہ  یا بیمہ یک درخواست میے جان بوجھ کر غلط 
، یا  اس کا کوتے بیھ مجموعہ ا ہوسکبی ہ   ۔ہ  اور اس پر جرماثز اور قید یک رسز

 
 

: کیس انشورنس کمپبز کو دھوکہ دییز یا دھوکہ دییز یک کوشش کرنز ےک مقصد ےس   کولوراڈو ےک رہائشیوں ےک لیے
، جان بوجھ کر غلط، نامکمل، یا گمراہ کن حقائق یا  اؤں میے قید، جرماثز ۔  رسز معلومات فراہم کرنا غیے قانوتز ہ 

۔  انشورنس کمپبز کا کوتے بیھ ایجنٹ یا ایجنٹ جو  انشورنس ےس انکار، اور شہری نقصانات شامل ہو سکیی ہیے
، نامکمل، یا گمراہ کن حقائق یا معلومات فراہم کرتا ہ  تاک ہ جان بوجھ کر پالییس ہولڈر یا دعویدار کو جھونر

 تصفیہ یا ایوارڈ ےک حواےل ےس پالییس ہولڈر یا دعویدار کو دھوکہ دییز یا دھوکہ 
ے
انشورنس یک رقم ےس قابل ادائییک

ی ایجنسیوں ےک محکےم ےک اندر انشورنس ےک کولوراڈو ڈویژن کو اطالع دی  دییز یک کوشش یک جا سےک۔  ریگولییر
 
ے
 ۔جاثے یک

 

 
 : کٹ آف کولمبیا ےک رہائشیوں ےک لیے انتباہ: بیمہ کنندہ یا کیس دورسے شخص کو دھوکہ دییز ےک مقصد  ڈسیر

۔  اس ےک   شامل ہیے
اؤں میے قید اور/یا جرماثز ۔  رسز ےس بیمہ کنندہ کو غلط یا گمراہ کن معلومات فراہم کرنا جرم ہ 

متعلق  عالوہ، ایک بیمہ کنندہ انشورنس فوائد ےس انکار کر سکتا ہ  اگر درخواست دہندہ یک طرف ےس دعوی ےس
 ۔مادی طور پر غلط معلومات فراہم یک گبے ہوں 

 
 

، دھوکہ   : کوتے بیھ شخص جو جان بوجھ کر اور کیس بیمہ کنندہ کو چوٹ پہنچاثز فلوریڈا ےک رہائشیوں ےک لیے
، نامکمل، یا گمراہ کن معلومات پر مشتمل  ، یا دھوکہ دییز ےک ارادے ےس دعوے کا بیان یا کوتے جھوتر دییز

، تیشے درجی ےک جرم کا مجرم ہ  درخواست فا ئل کرتا ہ   ۔
 
 

: کوتے بیھ شخص جو جان بوجھ کر اور کیس بیھ انشورنس کمپبز کو دھوکہ دییز ےک   کینٹیک ےک رہائشیوں ےک لیے
ارادے ےس یا کوتے دورسا شخص انشورنس ےک لیے درخواست دائر کرتا ہ  جس میے کوتے مادی طور پر غلط 

چھپانز ےک مقصد ےس، گمراہ کرنز ےک مقصد ےس، کیس بیھ حقائق ےس متعلق معلومات  معلومات ہوتی ہ  یا اےس
۔  جو کہ ایک جرم ہ    ۔ےس متعلق ایک دھوکہ دیہ پر مببز انشورنس ایکٹ کا ارتکاب کرتا ہ 

 
 

: کمپبز کو دھوکہ دییز ےک مقصد ےس انشورنس کمپبز کو جان ب  ز ےک رہائشیوں ےک لیے
، ٹینییس اور واشنگیر ز وجھ میے

اؤں میے قید، جرماثز اور انشورنس فوائد ےس انکار  ۔  رسز کر غلط، نامکمل یا گمراہ کن معلومات فراہم کرنا جرم ہ 
 ۔شامل ہیے 

 
 

  
ے
: کوتے بیھ شخص جو جان بوجھ کر اور جان بوجھ کر نقصان یا فائدے یک ادائییک اوریگون ےک رہائشیوں ےک لیے

پیش کرتا ہ  یا جو جان بوجھ کر یا جان بوجھ کر بیمہ یک درخواست میے ےک لیے جھوٹا یا دھوکہ دیہ کا دعوٰی 
۔  جیل میے قید  .غلط معلومات پیش کرتا ہ  وہ جرم کا مرتکب ہو سکتا ہ  اور جرماثز کا شکار ہو سکتا ہ 

 
: کوتے بیھ شخص جو جان بوجھ کر یا جان بوجھ کر نقصان یا فائدے یک اد  ی لینڈ ےک رہائشیوں ےک لیے  میے
ے
ائییک
ےک لیے جھوٹا یا دھوکہ دیہ کا دعوٰی پیش کرتا ہ  یا جو جان بوجھ کر یا جان بوجھ کر بیمہ یک درخواست میے 

۔  جیل میے   .غلط معلومات پیش کرتا ہ  وہ جرم کا مجرم ہ  اور جرماثز اور قید کا نشانہ بن سکتا ہ 
 
 

: کوتے بیھ شخص جو   انشورنس پالییس ےک لیے درخواست پر کوتے غلط یا گمراہ نیو جریس ےک رہائشیوں ےک لیے
وط ہ   اؤں ےس مشر  ۔کن معلومات شامل کرتا ہ  وہ مجرمانہ اور دیواتز رسز

 
 

 ےک لیے جھوٹا یا  
ے
: کوتے بیھ شخص جو جان بوجھ کر نقصان یا فائدے یک ادائییک نیو میکسیکو ےک رہائشیوں ےک لیے

ان بوجھ کر بیمہ ےک لیے درخواست میے غلط معلومات پیش کرتا ہ  اور دھوکہ دیہ کا دعوٰی پیش کرتا ہ  یا ج
 ۔اس ےک لیے ذمہ داری یک ضمانت ہ  

 
 

: کوتے بیھ شخص جو جان بوجھ کر اور کیس انشورنس کمپبز کو دھوکہ دییز ےک   نیو یارک ےک رہائشیوں ےک لیے
خواست دائر کرتا ہ  جس میے کوتے ارادے ےس یا دورسے شخص ےک لیے انشورنس یا دعوے ےک بیان ےک لیے در 

، اس ےس متعلق کیس بیھ حقائق  ، یا گمراہ کرنز ےک مقصد ےس چھپاتا ہ  مادی طور پر جھوتر معلومات ہوتی ہ 
، اور اس ےک  ، جو ایک جرم ہ  ےس متعلق معلومات  , ایک دھوکہ دیہ پر مببز انشورنس ایکٹ کا ارتکاب کرتا ہ 

وط ہوگا جو کہ پانچ ہزار ڈالر ےس زیادہ نہ ہو اور اس طرح یک ہر خالف ورزی  ساتھ سول جرمانہ ےک ساتھ مشر
 ۔ےک لیے دعوے یک بیان کردہ قیمت 

 

 
: کوتے بیھ شخص جو دھوکہ دیہ ےک ارادے ےس یا یہ جانیی ہونے کہ وہ کیس بیمہ   اوہائیو ےک رہائشیوں ےک لیے

، درخوا ست جمع کراتا ہ  یا جھونر یا فریب دییز واےل بیان کنندہ ےک خالف دھوکہ دیہ یک سہولت فراہم کر رہا ہ 
، وہ انشورنس فراڈ کا مجرم ہ    ۔پر مشتمل دعوٰی دائر کرتا ہ 

 

 
: انتباہ: کوتے بیھ شخص جو جان بوجھ کر، اور کیس بیمہ کنندہ کو نقصان   اوکالہوما ےک رہائشیوں ےک لیے

، دھوکہ دییز یا دھوکہ دییز ےک ارادے ےس، کیس بیھ ، نامکمل یا گمراہ کن معلومات پر مشتمل پہنچاثز  جھوتر
، وہ جرم کا مجرم ہ    ےک لیے کوتے دعوٰی کرتا ہ 

 ۔انشورنس پالییس یک آمدتز
 
 

: کوتے بیھ شخص جو جان بوجھ کر اور کیس انشورنس کمپبز کو دھوکہ دییز ےک   پنسلوانیا ےک رہائشیوں ےک لیے
یا دعوے ےک بیان ےک لیے درخواست دائر کرتا ہ  جس میے کوتے ارادے ےس یا کیس دورسے شخص ےک لیے انشورنس 

، معلومات ےس متعلق کیس بیھ  مادی طور پر غلط معلومات ہوتی ہ  یا گمراہ کرنز ےک مقصد ےس چھپاتا ہ 
۔  فراڈ انشورنس ایکٹ، جو ایک جرم ہ  اور ایش شخص کو مجرمانہ  حقیقت ےس متعلق مواد کا ارتکاب کرتا ہ 

اؤں کا نشانہ بناتا ہ   اور دیواتز  رسز  ۔
 
 

 ےک لیے جھوٹا یا دھوکہ دیہ  
ے
: کوتے بیھ شخص جو جان بوجھ کر نقصان یک ادائییک ٹیکساس ےک رہائشیوں ےک لیے

 ۔کا دعوٰی پیش کرتا ہ  وہ جرم کا مجرم ہ  اور اےس ریاسبی جیل میے جرماثز اور قید ہو سکبی ہ  
 
 

: کوتے بیھ   شخص جو دھوکہ دیہ ےک ارادے ےس یا یہ جانیی ہونے کہ وہ کیس بیمہ ورجینیا ےک رہائشیوں ےک لیے
کنندہ ےک خالف دھوکہ دیہ میے سہولت فراہم کر رہا ہ  درخواست جمع کرواتا ہ  یا جھوٹا یا فریب دییز واال 

 ۔بیان فائل کرتا ہ  اس ثز ریاسبی قانون یک خالف ورزی یک ہو سکبی ہ  

 
 

[ AXIS-FRAUD 0221 ] 


