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तपाईको पैसा व्यवस्थित गर्ने तथ्य पत्र

बीमा के हो?
बीमाल ेयदि कुन ैसामानहरु बबग्रे फेन्न परकेो खण्डमा लाग् ेखर्न बहेोर्न । उिारहणको लाबि:

 f यात्ा िदररहँिा तपाईको फोन खब्तबाट खसेर फुटेमा र तपाईले नयाँ बकन्ु परेमा

 f तपाईको कार िरु्नटना भयो र औषधी उपरारको खर्न बतन्न र तपाईको कार बनाउन ुपरेमा

बीमा लेख(Sशर्त लेखखएको कागज) भनेको के हो?
बीमा लखे(Sशत्न लबेखएको कािज) एउटा काननूी करार हो जस माफ्न त तपाईल ेसामानहरु  
यदि बबग्मेा बि्न वा बनाउनको लाबि खर्न उठाउन बीमकलाई पसैा बतनु्न हुनर । यसो  
िन्नको लाबि तपाईल ेबतनु्न पि्नर जसलाई बीमा शु् क अरा्नत बरिबमयम (premium) भबननर।

बीमक अरा्तर बीमा करा्त के हो?
बीमक एउटा कमपनी हो जसल ेबीमा िर्न । अष्ट् बेलयामा धरे ैफरक फरक रिकारका बीमक  
हरु रन।्

बीमा को प्रकार
 f कारको बीमा माईकल ले यदि तपाईको कार खराबी भएमा वा रोरी भएमा लािेको  

खर्न बेहोि्नर।

 f घरको बीमा (भवन बीमा) ले यदि तपाईको ररमा केदह भयो (उिारहणको लाबि 
आिलाबि वा आँधी) र तयसको कारण सामानहरु फन्न लािेको खर्न बेहोि्नर।

 f सरसामानको बीमा ले तपाईको भरका सामानहरु जसतै मेर कुससी (फबन्नरर), लत्ा 
कप्डा, बबद्ुतीय सामानहरु र िरिहनाहरु फेन्न वा मम्नत िन्न लािेको खर्न बेहोि्नर।

 f जीवन बीमा ले मृतय ुभएको खण्डमा बनब्रत रकम बति्नर। पैसा तपाईले मनोनयन 
िरेको वयक्तीलाई जानर (यो तपाईको बीमाको शत्न लेबखएको कािज (पोबलसी) मा 
लेबखएको हुनर)।

 f यात्ा बीमा ले यदि तपाई ररबाट टाढा भएको बेला समसयामा फसनु भएमा लािेको 
बनब्रत खर्न बेहोि्नर। उिारहणको लाबि: यदि तपाई बबरामी वा िरु्नटनामा पदर 
राईते हुनुभयो र उपरार िन्न परेमा; यदि तपाईले कुनै कुरा हराउनु भएमा जुन 
रिबतसराबपत िन्न पर्न ; यदि तपाईको कुनै सामान रोरी भएमा जुन तपाईले फेनु्न पि्नर; 
अरवा यदि तपाईको यात्ा योजना पदरवत्नन भएमा (उिारहणको लाबि, तपाईको 
उ्डान रद्द भएमा)।

 f सवास्थय बीमा ले यदि तपाई बबरामी वा राईते हुनु बएमा लाग्े औषधी खर्न बेहोि्नर।

 f मोबाईल फोन बीमा ले तपाईको फोनमा केही खराबी भएमा बेहोि्नर (उिारहणको 
लाबि, काम निरेमा वा खराबी भएमा)।

याद गन््तहोस
 f बीमा भनकेो करम किाबरत केदह होला भनरे बतनने रकम हो।

 f बीमाल ेयिबत केदह भएमा सामन फेन्नमा लाग् ेखर्न बहेोि्नर।

 f अष्ट्बेलयामा, तयहा ँकेदह बरजहरु रन ्जसको बीमा हुन ुअबनवाय्न र, जसतै तपाईको कार।

रप जानकारी कहाँबाट खलने
बीमाको बारेमा रप जानकारीको लाबि मबनसमाट्न  (MoneySmart) को वेभ साईट  
www.moneysmart.gov.au मा हेनु्नहोला, अरवा १३०० ३०० ६३० मा फोन िनु्नहोला।

ईउली र एपोलो उनिहरुको 
नया ँघरमा सर्दछ
ईउली र एपोलो नया ँरर केनकेो मा 
जयाि ैखसुी रन।् उबनहरुको नया ँररमा 
सनु्न अिा्डी उबनहरुल ेधरे ैफबन्नररहरु 
र उपकरणहरु जसत ैटेबलबभजन र 
फ्तीज बकनिरन।् उबनहरुको बहुमु् य 
वयाबक्ित समानाहरु जसत ैिरिहना र 
कम्पयटुर पबन रन।्

एपोलो को एउटा सारील ेबीमा बलन 
नबबस्नन ुभनिर बकनकती यसल ेयदि 
सामानहरुको बबग्मेा बनाउन ेवा 
तपाईलाई महतवपणू्न भएको सामानहरु 
फेदरदिन ेपबन िि्नर। एपोलो ल ेउ र 
ईउलीको महतवपूर्ण सामानहरुको 
समरण िि्नर र बतनीहरु उबनहरुको 
लाबि कबत्को महतवपणू्न र भनरे। 

एपोलोल ेएउटा बीमा पोबलसीको कती 
पर्न  होला भबन िईुवटा बीमा कमपनीलाई 
समपक्न  िययो। उसल ेराहा पायो कती 
एउटा बीमाको पोबलसी जब उ र बीमा 
कमपनी के को लाबि बीमा िनने भन्े 
बारमेा मञ्रु िरपेरी लािहुुनरे भनरे।

हरके बीमा कमपनील ेउसलाई एकससे 
(excess) को बारमेा भनयो। यो रकम 
न ैएपोलो ल ेिावी िरकेो खण्डमा बतनु्न 
पि्नर। एपोलोल ेयो पबन बझुयो बक 
िावी भनकेो जब उसल ेबीमा कता्नलाई 
बीमाको पोबलसील ेकभर िरकेो 
सामानहरुको लाबि बतन्नको लाबि माि 
िनु्न हो।

एपोलो र ईउलील ेरर बीमा (भवन बीमा)  
बलन ेबनण्नय िययो जसल ेयदि उबनहरुको  
भर बि्न वा बनाउनमा लाग्े खर्न  
बेहोि्नर। उबनरहुले अकयो पका्नरको 
बीमा पबन खदरि िययो – सरसामानको  
बीमा – जसले यदि रर बभत्कको 
सामान नोकसान वा रोरी भएमा 
बेहोि्नर। यी कुराहरुमा उबनहरुको 
लुिाफाटा, फबन्नरर, उपकरणहरु र 
कम्पयटुर पि्नरन्।

ईउली र एपोलोल ेअकयो रिकारका 
बीमाको बारमेा पबन सोचिरन।् ईउलीले 
एपोलोलाई उसको सारीको आमाको 
सवास्थय बीमा र जसल ेउनलाई बबरामी 
परकेो बलेा औषधी उपरारमा लाग्े 
खर्नमा मद्दत पगुिर।

ईउली र एपोलो िबु ैउबनहरुको रर 
र सरसामान बीमा भएकोमा खसुी 
रन ्जसल ेकेही कुरा खराबी भएमा 
बोहोि्नर। उबनहरुल ेभबवषयमा औषधी 
उपरारको बीमा पनी खदरि िनने बारमेा 
सोबररहेका रन।्

बीमा
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