
ਅਸਥਾਈ ਆਟਡੋਰ ਡਾਇਿਨੰਗ ਿਨਰਦੇ� 

➢ ਅਸਥਾਈ ਬਾਹਰੀ ਭੋਜਨ ਲਈ ਆਮ ਿਵਚਾਰ

• ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਿਨਯਮ:

o ਕਾਰੋਬਾਰ� ਨੰੂ ਿਕਸ ੇਵੀ ਵਾਧੂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕਾ�ਟੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੋੜ

ਸਮ� ਿਸਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ.

• �ੈਡ ਕਵਰ:

o ਫਰੈਡਨ� ਿਮ ਸਪਲ ਕੋਡ ਅਤ ੇਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਬਲਿਡੰਗ ਕੋਡ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰੂਪ ਿਵਚ

ਛ�ਦਾਰ, ਟ�ਟ� ਅਤ ੇਅਨ�ਿਨੰਗਜ਼ ਦੇ �ੇਡ ਕਵਰ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਬਨ�ਪੱਤਰ

ਿਵਚ ਵੇਰਵੇ ਸਿਹਤ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

• ਗੇੜ ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚ:

o ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਪੱ�ਟ ਰਸਤੇ ਅਮੇਿਰਕਨ ਿਵਦ ਅਪਾਹਜਤਾ ਐਕਟ (ਏ           

ਡੀ ਏ) ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਬਲਿਡੰਗ ਕੋਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ           

ਹਨ.

• ਸੰਚਾਲਨ:

o ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟ ੇਸੰਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ.

o ਸਾਰੇ ਲਾਗ ੂ�ੋਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ� ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ.

• ਟ�ੈਿਫਕ ਸੁਰੱਿਖਆ

o ਪਾਰਕਲੇਟ ਨੰੂ ਿਸਰਫ 30 ਮੀਲ ਪ�ਤੀ ਘੰਟਾ ਜ� ਘੱਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਸੀਮਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕ�

'ਤੇ ਹੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ.

➢ ਅਰਜ਼ੀ ਿਕਵ� ਦੇਣੀ ਹੈ

• ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਟੀ ਆਫ ਫ�ੇਸਨ�  ਫਾਸਟਰ  ਨਲਾਈਨ ਿਸਸਟਮ ਤੇ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ.

• ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ:

o ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖਤੀ ਅਿਧਕਾਰ (ਹੇਠ� ਉਦਾਹਰਣ ਵੇਖੋ)

o ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਯੋਜਨਾ, ਸਮੇਤ:

▪ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਿਥਤੀ.

▪ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਅਸਥਾਈ ਬਾਹਰੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਥਾਨ.

▪ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ ਅਤ ੇADA ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਰਗ.

▪ �ੈਡ ਕਵਰ ਦੀ ਸਿਥਤੀ.

▪ ਜੇ ਇੱਕ ਆਫ-ਸਟ�ੀਟ ਪਾਰਿਕੰਗ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਹੈ, ਹੇਠ� ਿਦਖਾਓ:

• ਸਥਾਨ ਅਤ ੇਚੌੜਾਈ ਪਾਰਿਕੰਗ ਸਟਾਲ ਜੋ ਿਕ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗ.ੇ

• ਪਾਰਿਕੰਗ ਸਟਾਲ ਜੋ ਖਾਲੀ ਰਿਹਣਗੇ.

ਪੇਜ 1 ਦੇ 12



• ਰੁਕਾਵਟ� ਦੀ ਿਕਸਮ ਅਤ ੇਮਾਤਰਾ ਿਜਹੜੀ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ.

▪ ਜੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਤੇ ਪਾਰਿਕੰਗ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਹੈ (ਉਰਫ ਪਾਰਕਲੇਟ), ਹੇਠ� 
ਿਦਖਾਓ:

• ਇਕ ਧਾਰਨਾ ਡਰਾਇੰਗ ਿਜਸ ਿਵਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਿਦਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ�ਸਤਾਿਵਤ 
ਪਾਰਕਲੇਟ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ, ਅਤ ੇਵਰਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਸਮਗਰੀ.

o ਉਨ� � ਸਾਰ ੇਕਾਰੋਬਾਰ� ਲਈ ਜੋ ਪਾਰਕਲੇਟ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਰਹ ੇਹੋਣਗ ੇਜ�

ਫੁੱ ਟਪਾਥ ਡਾਇਿਨੰਗ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨਗੇ:

▪ ਵੈਧ ਿਸਟੀ ਆਫ ਫਿਰਜ਼ਨ� ਿਬਜ਼ਨਸ ਟੈਕਸ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੀ ਕਾੱਪੀ.

▪ ਬੀਮ ੇਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਸਟੀ ਫਿਰਜ਼ਨ� (ਹੇਠ� 
ਦੇਖੋ)

▪ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤ ੇਨੁਕਸਾਨ ਰਿਹਤ ਸਮਝੌਤਾ (ਹੇਠ� ਦੇਖੋ)

➢ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਅਤੇ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ

• ਿਬਨ�-ਪੱਤਰ� ਦੀ ਿਤੰਨ (3) ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਨਤਾ ਲਈ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.

• ਸਟਾਫ ਿਬਨ�ਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਗਾਇਬ / ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ.

• ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆ ਂਨੰੂ ਪੂਰਾ ਮੰਨ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਿਸਟੀ ਸਟਾਫ ਦੋ (2) ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਉਿਚਤ ਪਰਿਮਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ.

• ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆ ਂਫਾਸਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜਮ�� ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਿਸਟੀ ਸਟਾਫ ਿਬਨ�ਕਾਰ ਨੰੂ 
ਿਕਸ ੇਵੀ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਪ��ਨ� ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ.

➢ ਆਟਡੋਰ ਡਾਇਿਨੰਗ ਗਰ�ਟ ਫੰਿਡੰਗ

• ਿਬਨ�ਕਾਰ ਆ ਟਡੋਰ ਡਾਇਿਨੰਗ ਗਰ�ਟ ਫੰਡ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.

• ਇਸ ਫੰਿਡੰਗ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਹੇਠ� ਆਦਟਡੋਰ ਡਾਇਿਨੰਗ ਗਰ�ਟ

ਪ�ਾਪਤਕਰਤਾ ਵਾਚਰ ਰਸੀਦਤ ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਸਟਰ ਿਵਚ

ਜਮ�ਾ ਕਰੋ.

▪ ਜੇ ਤੁਸ� ਇਸ ਗਰ�ਟ ਨੰੂ ਫੰਡ ਇਲੈਕਟ�ੌਿਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਹੇਠ�             
ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਭੁਗਤਾਨ ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਸਟਰ ਿਵੱਚ ਜਮ�ਾ ਕਰੋ.
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ਅਸਥਾਈ ਆਟਡੋਰ ਡਾਇਿਨੰਗ ਐਕਸੈਿਸਿਬਲਟੀ ਜਰੂਰਤ� 

1. ਅਸਥਾਈ ਿਚਆਂ ਨੰੂ ਏਡੀਏ ਐਕਸੈਸ ਕੰਪਾਈਿਲਅਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ: ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਬਲਿਡੰਗ ਕੋਡ ਅਤੇ ਏ             
ਡੀ ਏ ਨੰੂ ਅਸਥਾਈ ਿਚਆਂ (ਸੀਬੀਸੀ 11 ਬੀ -201.3) ਲਈ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹ� ਹੈ.

2. ਪਹੁੰ ਚ ਿਵੱਚ ਕਮੀ: ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜ� ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਲੀ ਥ�ਵ� ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਨਵ� ਿਨਰਮਾਣ              
ਿਵੱਚ ਲੋੜ�ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਤ� ਘੱਟ ਪਹੁੰ ਚ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੀ (ਸੀਬੀਸੀ 11 ਬੀ-202.3.1). ਪਾਰਿਕੰਗ ਸਥਾਨ� ਿਵਚ              
ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤ� ਪਾਰਿਕੰਗ ਸਟਾਲ� ਨੰੂ ਰੋਕ ਨਹ� ਸਕਦੀਆਂ.

3. ਬਾਹਰੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ: ਸਾਈਡਵਾਕ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 48 ਇੰਚ ਸਾਫ ਚੌੜਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਹ                
ਫੁੱ ਟਪਾਥ� ਤ� ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪ�ਚੂਨ ਖੇਤਰ� ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ. (ਸੀਬੀਸੀ 11                
ਬੀ-403.5.3).

4. ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜ� ਖਾਣੇ ਦੇ ਖੇਤਰ� ਲਈ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਰਸਤਾ: ਫੁਟਪਾਥ ਤ� ਅਸਫਲਟ ਤੱਕ ਤਬਦੀਲੀ, ਕਰਬ ਅਤੇ              
ਗਟਰ ਦੇ �ਪਰ ਰ�ਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਨ�ਾਨ� ਵਾਲੇ ਪੈਦਲ ਰਸਤੇ ਨੰੂ ਿਮਆਰੀ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਦੀਆਂ �ਰਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ                  
ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ:

o ਤੁਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਹ� ਦੀ ਸਪ�ਟ ਚੌੜਾਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 36 ਇੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. (ਸੀਬੀਸੀ 11              
ਬੀ-403.5)

o ਪੱਧਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹ� (ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ¼ "ਜ� ½" �ਚੇ ਪ�ਤੀ ਸੀਬੀਸੀ 11               
ਬੀ-403.4 ਦੇ ਨਾਲ).

o ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਸਤਹ ਪੱਕੀ, ਸਿਥਰ ਅਤੇ ਸਿਲੱਪ-ਰੋਧਕ (ਸੀਬੀਸੀ 11 ਬੀ-302.1) ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.
o ਝੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਤਹ� (ਰੈਮਪਸ 5.1% ਤ� 8.33% ਤੱਕ ਝੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ) ਕੋਲ ਅਨੁਕੂਲ            

ਿਕਨਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਹ�ਡਰੇਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ.
▪ ਿਮੰਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ. ਰੈਮਪ, ਸਲੋਪਡ ਵਾਕਵੇਅ ਜ� ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ �ਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠ� 60            

ਇੰਚ ਦਾ ਮੋੜ ਦਾ ਚੱਕਰ ਿਜੱਥੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਿਦ�ਾ ਬਦਲਣ ਦੀ              
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ (ਸੀਬੀਸੀ 11 ਬੀ -304.3).

▪ ਰ�ਪ ਦੀ ਲੰਬਾਈ (ਸੀਬੀਸੀ 11 ਬੀ -405.9.2) ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ� ਿਕਨਾਰੇ ਦੀ            
ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.

▪ 5.0% ਤ� ਘੱਟ ਦੇ ਲਾਨ ਨਾਲ ਅਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀ ਰ�ਪ� ਜ� ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਹ�             
'ਤੇ ਿਕਨਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਿਸਫਾਰ� ਕਰੋ.

▪ ਿਕਨਾਰੇ ਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਵਰਤ� ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਵਜ਼ਅੂਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਜ� ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ.
5. ਟਰਿਨੰਗ ਸਪੇਸ: ਟਰਿਨੰਗ ਸਪੇਸ ਪਾਰਕਲੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. (ਸੀਬੀਸੀ 11 ਬੀ              

-304.3)
o ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60 ਇੰਚ (1524 ਿਮਲੀਮੀਟਰ) ਿਵਆਸ ਦਾ ਚੱਕਰ

ਜ� 
o ਟੀ-ਆਕਾਰ ਵਾਲੀ ਜਗ�ਾ 60 ਇੰਚ (1524 ਿਮਲੀਮੀਟਰ) ਵਰਗ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਿਥਆਰ� ਅਤੇ ਅਧਾਰ            

36 ਇੰਚ (914 ਿਮਲੀਮੀਟਰ) ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ. ਟੀ ਦੀ ਹਰ ਬ�ਹ ਹਰ ਿਦ�ਾ ਿਵਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12                
ਇੰਚ (305 ਿਮਲੀਮੀਟਰ) ਰੁਕਾਵਟ� ਤ� ਸਾਫ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਧਾਰ 24 ਇੰਚ (610 ਿਮਲੀਮੀਟਰ)            
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੁਕਾਵਟ� ਤ� ਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ.

6. ਖਾਣੇ ਦੇ ਖੇਤਰ: ਟੇਬਲ ਜ� ਬਾਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਸਿਥਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਟੇਬਲ /                 
ਬਾਰ ਦੀ ਸਤਹ ਦੀ ਉਚਾਈ, ਗੋਡੇ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠ� ਦੀ ਸਤਹ ਦੇ ਹੇਠ� ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਹੀਏਦਾਰ                
ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਲਈ ਮੇਜ਼' ਤੇ ਸਾਫ ਜਗ�ਾ (ਸੀ ਬੀ ਸੀ 11 ਬੀ-226.2).
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ਅਸਥਾਈ ਆਟਡੋਰ ਡਾਇਿਨੰਗ ਐਕਸੈਿਸਿਬਲਟੀ ਜਰੂਰਤ� 

o ਿਜੱਥੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਣ            
ਦੀਆਂ ਸਤਹ� ਤੇ ਹਰੇਕ ਿਕਸਮ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥ�ਵ� ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਥ�ਵ� ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਪ�ਤੀ�ਤ                
ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ (ਸੈਕ�ਨ 11 ਬੀ -902 ਦੀ ਪਾਲਣਾ)
▪ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਸਤਹ� ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸਤਹ� ਦਾ ਿਸਖਰ ਅੰਤਮ ਤਲ ਜ� ਜ਼ਮੀਨ ਤ� �ਪਰ              

ਘੱਟੋ ਘੱਟ 28 ਇੰਚ (711 ਿਮਲੀਮੀਟਰ) ਅਤੇ 34 ਇੰਚ (864 ਿਮਲੀਮੀਟਰ) ਵੱਧ ਹੋਣਾ            
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

▪ ਧਾਰਾ 11 ਬੀ -305 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਪੱ�ਟ ਫਲੋਰ ਸਪੇਸ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ             
ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਇਕ ਅਗਾਮੀ ਪਹੁੰ ਚ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ. ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ opeਲਾਣ 2%. ਫੌਰਵਰਡ              
ਪਹੁੰ ਚ ਲਈ ਆਕਾਰ 30 ਇੰਚ ਤ� 48 ਇੰਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ.

▪ ਧਾਰਾ 11 ਬੀ -306 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੋਡੇ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠ� ਦੀ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਿਦੱਤੀ             
ਜਾਵੇਗੀ.

o ਪਹੁੰ ਚਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਥ�ਵ� ਨੰੂ ਕਾਰਜ�ੀਲ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਹਰੇਕ ਿਕਸਮ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਖਾਣੇ               
ਦੀ ਸਤਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਥ� ਜ� ਥ� ਤੇ ਿਖੰਡਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

7. ਕੈਨ�ਪੀਜ਼: ਓਵਰਹੈ�ਡ ਕਲੀਅਰ�ਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ.
o ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਮੰਜ਼ਲ ਜ� ਜ਼ਮੀਨ ਤ� �ਪਰ 27 ਇੰਚ ਅਤੇ 80 ਇੰਚ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਾਫ ਰਿਹਣਾ                

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਿਵਚ 27 ਇੰਚ ਅਤੇ 80 ਇੰਚ ਦਾ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ 4 ਇੰਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ.                  
(11 ਬੀ -307.2)
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ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਪੱਤਰ 
ਨਾਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਤਾ 

ਨਾਮ:__________________________________________________________________

ਪਤਾ:__________________________________________________________________

�ਿਹਰ:__________________ ਰਾਜ:______ ਿਜ਼ਪਕੋਡ:_____________

ਫੋਨ:_____________ ਈ - ਮੇਲ:__________________

ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ:

ਿਵਖੇ ਸਿਥਤ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਜ�:_______________________________________________

ਮ� ਅਿਧਕਾਰਤ ਹ�______________________ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਪਰਿਮਟ ਲਈ ਏਜੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ:

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

ਇਜ਼ਰਲੀ,

_________________________________ 

ਮਾਲਕ ਛਾਪੇ ਗਏ ਨਾਮ

_________________________________ 

ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਸਤਖਤ

_________________________________ 

ਤਾਰੀਖ਼
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ਆ ਟਡੋਰ ਡਾਇਿਨੰਗ ਪਰਿਮਟ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤ� 

ਆ ਟਡੋਰ ਡਾਇਿਨੰਗ ਪਰਿਮਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਿਵੱਚ, ਪਰਿਮਟ ਪੂਰੀ ਬੀਮਾ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ

ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ (ਆਈਐਸ) ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੋੜ�ਦੀ ਬੀਮਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ (i) ਜ� ਤ� (i) ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬੀਮਾ ਕਿਮ�ਨਰ

ਦੁਆਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਦੀ ਬੀਮਾ ਰੇਿਟੰਗ ਗਾਈਡ ਿਵਚ “ਏ-VII” ਤ� ਘੱਟ ਨਹ�, ਜ� (ii) ਿਸਟੀ ਦੇ

ਜੋਖਮ ਪ�ਬੰਧਕ ਜ� ਉਸਦੇ ਿਵਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਅਿਧਕਾਰਤ ਹੈ. ਬੀਮਾ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਪਾਿਲਸੀਆਂ ਲੋੜ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ

ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦ� ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਹੇਠ� ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਨਹ� ਹੈ, ਹਾਲ�ਿਕ, ਫਿਰਜ਼ਨ� ਿਸਟੀ, ਇਸਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ,
ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਏਜੰਟ� ਅਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ� ਨੰੂ ਵਾਧੂ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਵਜ� ਉਪਲਬਧ ਬੀਮਾ ਸੀਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ

ਗਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੀਮਾਵ� ਤ� ਵੱਧ ਜ� ਨਾਮ ਦੀ ਬੀਮਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਨੰੂ ਉਪਲਬਧ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੀਮੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੀਮਾ.

(i) ਵਪਾਰਕ ਆਮ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ  ਬੀਮਾ, ਜੋ ਿਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਿਵਆਪਕ ਹੋਵੇਗਾ ਬੀਮਾ ਸੇਵਾਵ� ਦਫਤਰ (ਆਈਐਸਓ) ਦਾ ਸਭ ਤ� ਨਵ�

ਸੰਸਕਰਣ ਵਪਾਰਕ ਆਮ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਫਾਰਮ ਸੀਜੀ 00 01 ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜ� ਤ� ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸੀਜੀ 20 12 04 04 13 ਜ� ਸੀਜੀ 20 26 04 04 13 ਸੀਜੀ 20 01 04 13 ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ.
ਕਮਰ�ੀਅਲ ਜਨਰਲ ਨੀਤੀ ਨੰੂ ਇਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਿਲਿਖਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ "ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ", "ਜਾਇਦਾਦ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ" ਅਤੇ "ਿਨ�ਜੀ ਅਤੇ

ਇ�ਿਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸੱਟ" ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜ� ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰੇਜ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ (ਮਾਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਾਲਕੀਅਤ

ਉਪਕਰਣ� ਦੀ ਵਰਤ� ਸਮੇਤ) ਉਤਪਾਦ� ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਰਜ� ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ (ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਮਤ ਰਿਹਤ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮੇਤ), ਹੇਠ� ਤ� ਘੱਟ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ:

(i) ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪ�ਤੀ ਵਾਰ $1,000,000;

(ii) ਪ�ਤੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਇ�ਿਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸੱਟ ਲਈ $1,000,000;

(iii) ਉਤਪਾਦ� ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਰਜ� ਲਈ $2,000,000 ਸਮੁੱ ਚੇ; ਅਤੇ,

(iv) $2,000,000 ਆਮ ਸਮੂਹ.

�ਰਾਬ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਬੀਮਾ ਜੇ �ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼� * ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੋਸੀਆਂ ਜ� ਬਾਹਰੀ ਖਾਣੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਿਦੱਤੀਆ ਂ
ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤ� ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ �ਰਾਬ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਲੋੜ�ਦੀ ਹੈ  ਤ� ਘੱਟ ਨਾ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ:

(i) ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪ�ਤੀ ਵਾਰ $1,000,000;

* ਜੇ ਪਰਮਟੀ ਜ� ਤ� �ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜ� �ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪਰਿਮਟ ਜ� ਿਰਆਇਤੀ / ਿਵਕਰੇਤਾ ਕੋਲ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ

ਿਵਕਰੀ ਦਾ ਕਵ� �ਰਾਬ ਿਵਕਰੀ ਲਾਇਸ�ਸ ਅਤੇ �ਰਾਬ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬੀਮਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਜੇ �ਰਾਬ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਦਾ ਲਾਇਸ�ਸ  ਿਰਆਇਤ /
ਿਵਕਰੇਤਾ  ਦੁਆਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਸ ਇੰਸਟੀਿਟ ਟ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ�ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੇ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰਜ਼ਨ� ਿਸਟੀ ਨਾਲ ਿਸੱਧਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਵਰਕਰ� ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ  ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ�ਦਾ ਬੀਮਾ ਅਤੇ  ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ  (ਿਜੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ)  ਹਰੇਕ ਦੁਰਘਟਨਾ

ਿਵਚ $1,000,000, ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ $1,000,000 ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਅਤੇ $1,000,000 ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਮਾ.

ਛੱਤਰੀ ਜ� ਵਧੇਰੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ  ਜੇ ਇਵਜਾਮਤੀ "ਬੀਮਾ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੀਮਾਵ�" ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਛੱਤਰੀ ਜ� ਵਾਧੂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬੀਮਾ

ਪਾਿਲਸੀ (ਆਈਐਸ) ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਤ� ਇਹ ਬੀਮਾ ਪਾਿਲਸੀ  "ਫਾਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ" ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁੱ  ਲੀ ਬੀਮਾ ਪਾਿਲਸੀ (ਆਈਜ਼) ਤ� ਘੱਟ

ਕਵਰੇਜ ਨਹ� ਦੇਵੇਗੀ. ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਅਿਜਹੀ ਛੱਤਰੀ ਜ� ਵਾਧੂ ਬੀਮਾ ਨੀਤੀ (ਆਈਐਸ) ਵੀ ਸੀਆਈਟੀ, ਇਸਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ,
ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਏਜੰਟ� ਅਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ� ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਮੁੱ  ਲੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਯੋਗਦਾਨ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ.

ਕਟੌਤੀ / ਸਵੈ-ਬੀਮਾ ਰੇਟ  - ਆਿਗਆ ਇਥੇ ਲੋੜ�ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਯੋਗਤਾਵ� ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਰਿਮਟ ਵੀ ਿਕਸੇ ਸਵੈ-ਬੀਮਾ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ. ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਵੈ-ਬੀਮਾ ਬਹਾਨ� ਨੰੂ ਬੀਮਾ ਦੇ

ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ 'ਤੇ ਐਲਾਿਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ �ਿਹਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਪ�ਬੰਧਕ ਜ� ਉਸਦੇ / ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਦੁਆਰਾ.
�ਿਹਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਪ�ਬੰਧਕ ਜ� ਉਸਦੇ ਿਵਦੇ�ੀ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ, ਜ� ਤ�:
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(i) ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ �ਿਹਰ ਜ� ਇਸ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ, ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਏਜੰਟ� ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ� ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੀ

ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਜ� ਸਵੈ-ਬੀਮਾ ਧਾਰਨ ਨੰੂ ਘਟਾਵੇਗਾ ਜ� ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ; ਜ�

(ii) ਪਰਿਮਟ ਇੱਕ ਿਵੱਤੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਿਕ ਿਸਟੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਪ�ਬੰਧਕ ਜ� ਉਸਦੇ ਵਸੀਅਤਦਾਰ ਨੰੂ ਸੰਤੁ�ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ

ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਜ�ਚ� ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਪ��ਾਸਨ ਅਤੇ ਰੱਿਖਆ ਖਰਿਚਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਿਸਟੀ ਿਕਸੇ ਵੀ

ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਜ� ਸਵੈ-ਬੀਮਾ ਧਾਰਕ� ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ.

ਸਿਹਮਤੀ:  ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਕਵਰੇਜ ਨੰੂ ਸੋਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ- ISO ਸਮਰਥਕ� ਨੰੂ ਲਾਇਸੰਸ�ੁਦਾ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਏਜੰਟ ਜ� ਬ�ੋਕਰ

ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.  ਪਰਿਮਟ ਕੋਲ ਿਸਟੀ ਮੈਦਾਨ� ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ� ਦੀ ਵਰਤ� ਤ� 14 ਿਦਨ  ਪਿਹਲ�  ਸਾਰੇ ਲੋੜ�ਦੇ ਬੀਮੇ ਲਈ 
ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਐਡੋਰਸਮ�ਟ ਹੋਣਗੇ. 

(i) ਇੱਥੇ ਲੋੜ�ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤ� ਜੋ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਹਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰੱਦ, ਅਣ-ਨਵੀਨੀਕਰਣ,
ਕਵਰੇਜ ਜ� ਸੀਮਾਵ� ਿਵੱਚ ਘੱਟ ਕੇ ਤੀਸਰੇ (30) ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖਤੀ ਨ�ਿਟਸ, ਿਰਟਰਨ ਦੀ ਰਸੀਦ ਮੰਗੀ

ਗਈ, ਿਸਟੀ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਮਟ ਵੀ ਉਸੇ ਿਨਯਮ ਅਤੇ �ਰਤ� ਤਿਹਤ �ਿਹਰ ਨੰੂ ਿਲਖਤੀ ਨ�ਿਟਸ ਦੇਣ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ. ਬੀਮਾਕਰਤਾ,
ਬ�ੋਕਰ, ਜ� ਰੱਦ ਕਰਨ, ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਜ� ਕਵਰੇਜ ਜ� ਸੀਮਾਵ� ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਨ�ਿਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ, ਪਰਿਮਟ �ਿਹਰ ਨੰੂ ਇੱਕ ਨਵ�

ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਪਾਿਲਸੀ (ਲਾਗੂ) ਲਈ ਲਾਗੂ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਵੇਗਾ.  ਜੇ ਿਕਸੇ ਿਵ�ੇ� ਨੀਤੀ ਦੀ ਿਮਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ

ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤ� ਪਰਿਮਟ ਇੱਕ ਨਵ� ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਪਾਲਸੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਿਜਸਦੀ ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਿਮਆਦ ਪੱੁਗਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� 15
ਿਦਨ ਪਿਹਲ� (15) ਕੈਲੰਡਰ ਤ� ਘੱਟ ਨਹ� ਸੀ.

(ii) ਵਪਾਰਕ ਜਨਰਲ ਅਤੇ �ਰਾਬ ਦੇਣਦਾਰੀ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ) ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਿਸਟੀ ਫਿਰਜ਼ਨ�, ਇਸਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ,
ਅਿਧਕਾਰੀ, ਏਜੰਟ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਾਧੂ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਹਨ.

(ii) ਬੀਮਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿਟ�ਿਬ. ਟੋਰ ਵਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਸਟੀ ਫਿਰਜ਼ਨ�,
ਇਸਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਅਿਧਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ� ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹ�. ਿਸਟੀ ਫਿਰਜ਼ਨ�, ਇਸਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਅਿਧਕਾਰੀ,
ਕਰਮਚਾਰੀ, ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ� ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਿਲਆ ਿਗਆ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਮਾ ਜ� ਸਵੈ-ਬੀਮਾ ਪਰਿਮਟ ਦੇ ਬੀਮੇ ਤ� ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ

ਯੋਗਦਾਨ ਨਹ� ਪਾਵੇਗਾ.

(iv) ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੀਮਾ ਪਾਿਲਸੀ ਿਵੱਚ ਅਧੀਨਗੀ ਦਾ ਛੋਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਿਸਟੀ ਫਰੈਸਨ�, ਇਸਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ,
ਅਿਧਕਾਰੀ, ਏਜੰਟ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ.

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ: ਿਸਟੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਪਰਿਮਟ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਿਹਤ ਲੋੜ�ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੀਮਾ ਪਾਿਲਸੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾੱਪੀ ਸਮੇਤ �ਿਹਰ�

ਨੂੰ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆ ਂਸਿਹਮਤੀਵ�, ਅੰਡਰਰਾਈਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਮਾਣਤ ਕਾਪੀ ਦ ੇਨਾਲ, ਅਸਲ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕਾਪੀ ਹੋਣ ਲਈ. 
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਰਿਮਟ ਦੀ ਿਮਆਦ ਜ� ਸਮਾਪਤੀ ਤ� ਬਚੇਗੀ.

ਇਹ ਤੱਥ ਿਕ ਬੀਮਾ ਪਰਿਮਟ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮਝੌਤ ੇਦ ੇਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦ ੇਪ�ਬੰਧਨ ਅਧੀਨ, ਿਬਨ� ਸੀਮਾ ਦੇ, ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮੇਤ ਪਰਿਮਟ�

ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜ� ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਹ� ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਗੈਰ-ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤ ੇਲਾਗੂ�

ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਵ� ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਲਾਗ ੂਹਨ ਜ� ਨਹ�. ਪਾਲਸੀ ਦੀਆ ਂਸੀਮਾਵ� ਆਿਗਆ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ�

'ਤ ੇਸੀਮਾ ਵਜ� ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰਦੀਆਂ. ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੀਮਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜ� ਨੀਤੀਆ ਂਦੀ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਜ� ਖਰੀਦ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ� ਅਿਧਕਾਰਤ ਜ� ਅਿਧਕਾਰਤ ਤ��

ਮੁਕਤ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਪਰਿਮਟ, ਿਵਕਰੇਤਾ, ਸਪਲਾਇਰ, ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਠ�ਕੇਦਾਰ, ਉਪ-ਠ�ਕੇਦਾਰ, ਸਬ-ਕੰਟਰੈਕਟਰ, ਜ� ਿਕਸ ੇਵੀ ਦੁਆਰਾ ਿਸੱਧੇ�

ਜ� ਅਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੇਗੀ.

ਖਰਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ: ਜੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਸਮ� ਆਟਡੋਰ ਡਾਇਿਨੰਗ ਪਰਿਮਟ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤ ੇਸਮ�, ਪਰਿਮਟ ਲੋੜ�ਦ ੇਬੀਮ ੇਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵ ਨਾਲ�

ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਿਵਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਬਾਹਰੀ ਡਾਇਿਨੰਗ ਪਰਿਮਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦ� ਤਕ �ਿਹਰ ਦੁਆਰਾ ਨ�ਿਟਸ ਪ�ਾਪਤ�

ਨਹ� ਹੰੁਦਾ ਿਕ ਲੋੜ�ਦਾ ਬੀਮਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ. ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪ�ੀਮੀਅਮ� ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ �ਿਹਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁ�ਟੀਜਨਕ�

ਅਵਧੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ.
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ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਹਾਰਮਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੰੂ ਹੋਲਡ 

ਕਰੋ ਆ ਟਡੋਰ ਡਾਇਿਨੰਗ ਪਰਿਮਟਸ ਲਈ 

�ਿਹਰ ਦੇ ਸਹੀ ਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆ ਟਡੋਰ ਡਾਇਿਨੰਗ ਪਰਿਮਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦ ੇਹੋਏ, ਪਰਮੀਟੀ

ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਅਤੇ ਫਰੇਸਨ� ਿਸਟੀ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੈ (ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ "ਿਸਟੀ" ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ) ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹਰੇਕ

ਅਿਧਕਾਰੀ, ਅਿਧਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਘਾਟੇ, ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰੀ, ਜ਼ਰੁਮਾਨ�, ਜ਼ਰੁਮਾਨ�, ਜ਼ਰੁਮਾਨ�, ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤ� ਵਾਲੰਟੀਅਰ (ਭਾਵ� ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ

ਿਵਚ, ਤ�ੱਦਦ ਜ� ਸਖਤ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਪਰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੱਟ, ਿਕਸੇ ਸਮ� ਮੌਤ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹ� ਹੈ) �ਿਹਰ, ਪਰਿਮਟ ਜ� ਿਕਸੇ

ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਿਵਆਂ, ਮੰਗ� ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨ ਜ� ਇਕਿਵਟੀ ਿਵਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤ� (ਵਾਜਬ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸ� ਅਤੇ

ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਖਰਿਚਆ ਂਸਮੇਤ), ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜ� ਕਿਥਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਸੱਧੇ ਜ� ਅਿਸੱਧੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਆ ਟਡੋਰ ਡਾਇਿਨੰਗ ਪਰਿਮਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ.ਿਪਛਲੀ ਸਜਾ ਅਧੀਨ ਪਰਿਮਟ

ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਘਾਟੇ, ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰੀ, ਜ਼ਰੁਮਾਨ�, ਜ਼ਰੁਮਾਨ�, ਜ਼ਰੁਮਾਨ�, ਖਰਿਚਆਂ ਜ� ਨੁਕਸਾਨ� 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਅਣਗਿਹਲੀ ਕਰਕੇ ਜ� �ਿਹਰ ਜ� ਇਸ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ

ਅਿਧਕਾਰੀ, ਅਿਧਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਜਾਣਬੁੱ ਝ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੋਣਗੀਆ.ਂ ਏਜੰਟ ਜ� ਵਾਲੰਟੀਅਰ.

ਆ ਟਡੋਰ ਡਾਇਿਨੰਗ ਪਰਿਮਟ ਦੇ ਪੂਰ ੇਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ, ਪਰਿਮਟ, ਪੂਰਨ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪ�ਦਰ�ਤ ਏ ਿਵੱਚ ਲੋੜ�ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੀਮੇ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਸ

ਿਵੱਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਅਤੇ ਿਹੱਸੇ �ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜ� ਿਜਵ� �ਿਹਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੁਆਰਾ ਅਿਧਕਾਰਤ ਜ� ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਲੋੜ�ਦਾ ਹੋਵੇ. ਮੈਨ�ਜਰ ਜ� ਉਸਦਾ ਉਦੇ� ਿਕਸੇ ਵੀ

ਸਮ� ਅਤੇ ਉਸਦ ੇਿਵਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ.

ਪਰਿਮਟ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੇਗਾ. ਇਹ ਤੱਥ ਿਕ ਬੀਮਾ ਪਰਿਮਟ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੰਨੀ ਗਈ, ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਸੀਮਾ

ਦੇ, ਪਰਿਮਟ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜ� ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਹ� ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਾਰੇ ਦਾਅਿਵਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਭਾਵ� ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਲਾਗੂ

ਹਨ ਜ� ਨਹ�. ਇਸਦੇ ਲਈ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਤ� ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਿਡ ਟੀ ਆਿਗਆ ਦੀ ਿਕਸੇ

ਆਖਰੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤ� ਪਰ�ੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ. ਪਾਲਸੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵ� ਪਰਿਮਟ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੱਿਖਆ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ / ਜ� ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਜ� ਕੰਮ ਨਹ�

ਕਰਦੀਆ.ਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੀਮਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜ� ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਜ� ਖਰੀਦ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗ ਨਾਲ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤ� ਮੁਕਤ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਿਮਟ, ਇਸਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ,
ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਏਜੰਟ�, ਵਲੰਟੀਅਰ� ਜ� ਸੱਦੇਦਾਰ� ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰੇਗੀ.

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸ� ਲਈ �ਿਹਰ ਨੰੂ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.

ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਰਿਹਤ ਸਮਝੌਤਾ ਪਰਿਮਟ ਦੀ ਿਮਆਦ ਜ� ਸਮਾਪਤੀ ਤ� ਬਚੇਗਾ.

ਹੇਠ� ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨ� / ਉਸ (i) ਨ� ਇਸ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਪਿੜਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਿਝਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਨੰੂ ਫਿੜਆ ਹੈ; (ii) 
ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ �ਿਹਰ ਅਤੇ ਪਰਿਮਟ ਿਵਚਕਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ; (iii) ਆਪਣੇ ਿਵਵੇਕ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ; (iv) ਇਸ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਨਤੀਿਜਆਂ ਤ� ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਜਾਣੂ ਹੈ; ਅਤੇ (v) ਪਰਿਮਟ ਜ� ਉਸਦਾ ਅਿਧਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ. 

ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ_____ਦਾ ਿਦਨ___________2020.

__________________________________       ___________________________________ 

ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਸਤਖਤ �ਿਹਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ

__________________________________       ___________________________________ 

ਿਪ�ੰ ਟ ਨਾਮ ਅਤੇ  ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ�ੰ ਟ ਨਾਮ

__________________________________       ___________________________________ 

ਪਤਾ ਿਸਰਲੇਖ 

__________________________________       ___________________________________ 

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ
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ਸਖਤ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਪਰਿਮਟ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� 

ਗ ਨਾਲ �ਿਹਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪਰਿਮਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦ ੇਹੋਏ, ਪਰਿਮਟ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ (ਆਈਜ਼) ਨਾਲ

ਲੋੜ�ਦੀ ਬੀਮਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ (i) ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਿਮ�ਨਰ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਦੀ

ਬੀਮਾ ਰੇਿਟੰਗ ਗਾਈਡ ਿਵੱਚ "ਏ-VII" ਤ� ਘੱਟ ਨਹ� ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ, ਜ� (ii) ਸੀਟੀਆਈ ਦੇ ਜੋਖਮ ਪ�ਬੰਧਕ ਜ� ਉਸਦਾ ਨਾਮਜਦ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਿਧਕਾਰਤ ਹੈ. ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ

ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਲੋੜ�ਦਾ.

(i) ਵਪਾਰਕ ਆਮ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਬੀਮਾ ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰ�ੋਰ�ਸ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਦਫਤਰ (ਆਈ. ਐ�ਸ.) ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਵਆਪਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ "ਸਰੀਰਕ

ਸੱਟ", "ਜਾਇਦਾਦ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ" ਅਤੇ "ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਇ�ਿਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸੱਟ", ਸਮੇਤ ਅਹਾਿਤਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪ�ਤੀ ਵਾਰ

$1,000,000 ਤ� ਘੱਟ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਓਪਰੇ�ਨ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ, ਿਨ�ਜੀ ਅਤੇ ਇ�ਿਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸੱਟ

ਲਈ ਪ�ਤੀ ਘਟਨਾ $1,000,000, ਉਤਪਾਦ� ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਰਜ� ਲਈ $2,000,000 ਸਮੁੱ ਚੇ ਅਤੇ $2,000,000 ਆਮ ਸਮੂਹ.

(ii) ਵਪਾਰਕ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਬੀਮਾ ਜੋ ਬੀਮਾ ਸੇਵਾਵ� ਦਫਤਰ (ਆਈਐਸਓ) ਦੇ ਸੀਏ 00 01 ਦੇ ਨਵ� ਵਰਜ਼ਨ ਨਾਲ� ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਿਵਆਪਕ

ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਪ�ਤੀ ਹਾਦਸੇ ਲਈ $ 1,000,000 ਤ� ਘੱਟ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ "ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਟੋ" ਲਈ ਕਵਰੇਜ �ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ. ਸੰਪਤੀ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ.

(iii) ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਤਿਹਤ ਲੋੜ�ਦੇ ਵਰਕਰ� ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੀਮਾ.

(iv) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਬੀਮਾ ਹਰ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੀਮਾ $1,000,000, ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ $1,000,000 ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਅਤੇ

$1,000,000 ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸੀਮਾ ਹੈ.

ਆਿਗਆ ਇਸ ਅਧੀਨ ਲੋੜ�ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਿਕਸੇ ਕਟੌਤੀ ਯੋਗਤਾਵ� ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਰਿਮਟ ਵੀ ਿਕਸੇ ਸਵ-ੈਬੀਮਾ ਬਕਾਏ ਦੀ

ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ.

ਇੱਥੇ ਲੋੜ�ਦੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਿਕ ਕਵਰੇਜ ਨੰੂ ਰੱਦ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਵਰੇਜ ਿਵੱਚ ਜ� ਸੀਮਾਵ� ਿਵੱਚ ਛੱਡ

ਕੇ, ਪ�ਮਾਣਤ ਪੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਤੀਹ (30) ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਿਦਨ ਿਲਖਤੀ ਨ�ਿਟਸ, ਿਰਟਰਨ ਰਸੀਦ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਦਆ ਂਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ �ਿਹਰ ਨੰੂ. ਬੀਮਾਕਰਤਾ, ਬ�ੋਕਰ ਜ� ਏਜੰਟ

ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕਰਨ ਜ� ਕਵਰੇਜ ਜ� ਸੀਮਾਵ� ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਨ�ਿਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ, ਪਰਮੀਟਟੀ ਇੱਕ ਨਵ� ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਪਾਿਲਸੀ (ਲਾਗੂ)
ਲਈ ਲਾਗੂ ਐਡੋਰਸਮ�ਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ.ਟੀ.ਆਈ.  ਜੇ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਿਸਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਨੀਤੀ (ਆਈਜ਼) ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੀਟਟੀ ਇੱਕ ਨਵ� ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ 
ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀਆਂ ਪਾਿਲਸੀ (ਆਈਐਸ) ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਅਨੁਮਾਨ� ਦੀ ਿਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤ� 15 ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਨਹ� ਿਮਆਦ ਪੁੱ ਗ ਰਹੀ ਪਾਿਲਸੀ 
ਦੀ ਤਰੀਕ.

ਸਧਾਰਣ ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਫਰੈਜ਼ਨ� ਿਸਟੀ, ਇਸਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ, ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ, ਏਜੰਟ�, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ� ਨੰੂ ਵਾਧੂ ਬੀਮਾਯੁਕਤ

ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੇ ਨਾਮ ਦੇਣ ਜ� ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ.ਂ ਆਮ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਵਧੀਕ ਬੀਮਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਹਮਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੀਜੀ 20 12 04 04 13 ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਵਆਪਕ

ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਵਪਾਰਕ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਆਟੋ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੋਵ� ਸੀਆਈਟੀ, ਇਸਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ,ਂ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਏਜੰਟ� ਅਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ� ਦੇ ਸੰਬੰਧ

ਿਵੱਚ ਮੁੱ  ਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੀਆਂ. ਆਮ ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਿਤਿਰਕਤ ਇੰ�ੋਰ�ਸ ਐਡੋਰਸਮ�ਟ ਸੀ ਜੀ 20 01 04 13 13 ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨੀ

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. �ਿਹਰ, ਇਸਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ, ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਏਜੰਟ� ਅਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ� ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਮਾ ਜ� ਸਵ-ੈਬੀਮਾ ਪਰਿਮਟ ਦੇ ਬੀਮੇ ਤ�

ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹ� ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਨੰੂ. ਵਰਕਰ� ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੀਮਾ ਪਾਿਲਸੀ ਿਵੱਚ ਸੀਆਈਟੀ, ਇਸਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਅਿਧਕਾਰੀ, ਏਜੰਟ, ਕਰਮਚਾਰੀ

ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ� ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟ �ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ.

ਸੀਆਈਟੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ, ਪਰਿਮਟ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਿਹਤ ਲੋੜ�ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੀਮਾ ਪਾਿਲਸੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾੱਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਆਈਟੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ

ਸਿਹਮਤੀਵ�, ਅੰਡਰਰਾਈਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਮਾਣਤ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੂਲ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕਾਪੀ ਹੋਣ ਲਈ. ਇਹ ਲੋੜ ਪਰਿਮਟ ਦੀ ਿਮਆਦ ਜ� ਸਮਾਪਤੀ ਤ� ਬਚੇਗੀ.

ਜੇ ਪਰਿਮਟ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ�, ਪਰਿਮਟ ਲੋੜ�ਦੇ ਬੀਮੇ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਪ�ਭਾਵ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਪਰਿਮਟ ਨੰੂ ਉਦ� ਤਕ

ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤਕ �ਿਹਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਨ�ਿਟਸ ਨਹ� ਿਮਲ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋੜ�ਦਾ ਬੀਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਲਾਗੂ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵ. ਇਸ ਲਈ ਪ�ੀਮੀਅਮ� ਦਾ

ਭੁਗਤਾਨ �ਿਹਰ ਨੰੂ ਤਸੱਲੀਬਖ� ਅਵਧੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ.

ਨ�ਟ: ਉਪਰੋਕਤ ਲੋੜ�ਦੇ ਅਿਤਿਰਕਤ ਇੰ�ੋਰ�ਸ ਐਡੋਰਸਮ�ਟ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ. ਬੀਮੇ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ l◌ੁਕਵ� ਵਾਧੂ ਬੀਮਾਯੁਕਤ 
ਸਮਰਥਕ� ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. 

ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਧਾਰਕ ਨੰੂ ਪੜ�ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
ਫਰੈਸਨ� ਦਾ �ਿਹਰ

2600 ਫਰੈਸਨ� ਸਟ�ੀਟ ਕਮਰਾ 4064
ਫਰੈਸਨ�, CA 93721
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ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਹਾਰਮਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੰੂ ਹੋਲਡ ਕਰੋ 
ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਟ�ੀਟ ਵਰਕ ਪਰਿਮਟਸ ਲਈ 

ਗ ਨਾਲ �ਿਹਰ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਮਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੱਦ ਤਕ, ਪਰਿਮਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ,
ਨੁਕਸਾਨ ਰਿਹਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਫਰੈਸਨ� ਿਸਟੀ (“ਿਸਟੀ”) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੈ , ਅਿਧਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਏਜੰਟ,
ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਘਾਟੇ, ਦੇਣਦਾਰੀ, ਜੁਰਮਾਨ�, ਜ਼ਰੁਮਾਨ�, ਜ਼ਰੁਮਾਨ�, ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤ� ਵਾਲੰਟੀਅਰ (ਭਾਵ� ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵਚ, ਤ�ੱਦਦ ਜ� ਸਖਤ

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਪਰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੱਟ, ਿਕਸੇ ਸਮ� ਮੌਤ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹ� ਹੈ) �ਿਹਰ, ਪਰਿਮਟ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ

ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਿਵਆਂ, ਮੰਗ� ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨ ਜ� ਇਕਿਵਟੀ ਿਵਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤ� (ਵਾਜਬ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸ�

ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਖਰਿਚਆਂ ਸਮੇਤ), ਉਿਠਆ ਜ� ਕਿਥਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਸੱਧੇ ਜ� ਅਿਸੱਧੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਸਟ�ੀਟ ਵਰਕ ਪਰਿਮਟ ਤ� ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਿਪਛਲੀ ਸਜ਼ਾ

ਅਧੀਨ ਪਰਿਮਟ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਭਾਵ� �ਿਹਰ ਜ� ਇਸ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਅਿਧਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਏਜੰਟ ਜ� ਸਵੈਸੇਵਕ ਸਰਗਰਮੀ

ਨਾਲ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ �ਿਹਰ ਜ� ਇਸ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਅਿਧਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਏਜੰਟ, ਜ� ਵਲੰਟੀਅਰ� ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਘਾਟੇ, ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ,
ਜੁਰਮਾਨ�, ਜ਼ਰੁਮਾਨ�, ਜ਼ਰੁਮਾਨ�, ਖਰਿਚਆਂ ਜ� ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘੋਰ ਅਣਗਿਹਲੀ ਕਰਕੇ ਜ� ਜਾਣ ਬੁੱ ਝ ਕੇ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹ�

ਹੋਏਗਾ.

ਸਟ�ੀਟ ਵਰਕ ਪਰਿਮਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ, ਪਰਿਮਟ, ਪੂਰਨ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪ�ਦਰ�ਤ ਏ ਿਵੱਚ ਲੋੜ�ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੀਮੇ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਸ

ਿਵੱਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਅਤੇ ਿਹੱਸੇ �ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜ� ਿਜਵ� �ਿਹਰ ਦੇ ਇਕਲੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋਖਮ ਪ�ਬੰਧਕ ਜ�.

ਪਰਿਮਟ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੇਗਾ. ਇਹ ਤੱਥ ਿਕ ਬੀਮਾ ਪਰਿਮਟ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੰਨੀ ਗਈ,
ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਪਰਿਮਟ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜ� ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਹ� ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਾਰੇ ਦਾਅਿਵਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ

ਭਾਵ� ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹਨ ਜ� ਨਹ�. ਇਸਦੇ ਲਈ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਤ� ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਾਅ

ਕਰਨ ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਿਡ ਟੀ ਆਿਗਆ ਦੀ ਿਕਸੇ ਆਖਰੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤ� ਪਰ�ੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ. ਪਾਲਸੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵ� ਪਰਿਮਟ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੱਿਖਆ

ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ / ਜ� ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਜ� ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰਦੀਆਂ. ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੀਮਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜ� ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਜ� ਖਰੀਦ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�

ਅਿਧਕਾਰਤਤਾ ਤ� ਮੁਕਤ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਿਮਟ, ਇਸਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ, ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਏਜੰਟ�, ਵਲੰਟੀਅਰ� ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨੰੂ ਸੀਮਤ

ਕਰੇਗੀ.

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸ� ਲਈ �ਿਹਰ ਨੰੂ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਅਤੇ ਹੋਲਡ ਰਿਹਤ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਆਿਗਆ ਪ�ਾਪਤ ਅਿਧਕਤਮ ਸਮ� ਅਵਧੀ ਲਈ ਪਰਿਮਟ ਦੀ ਿਮਆਦ ਜ� ਸਮਾਪਤੀ ਤ� ਬਚੇਗਾ.

ਹੇਠ� ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨ� / ਉਸ (i) ਨ� ਇਸ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਪਿੜਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਿਝਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਨੰੂ 
ਫਿੜਆ ਹੈ; (ii) ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ �ਿਹਰ ਅਤੇ ਪਰਿਮਟ ਿਵਚਕਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ; (iii) ਆਪਣੇ ਿਵਵੇਕ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ 
ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ; (iv) ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਨਤੀਿਜਆਂ ਤ� ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਜਾਣੂ ਹੈ; ਅਤੇ (v) ਪਰਿਮਟ ਜ� ਉਸਦਾ ਅਿਧਕਾਰਤ 
ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ.

ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ_____ਦਾ ਿਦਨ___________2020.

__________________________________       ___________________________________ 

ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਸਤਖਤ �ਿਹਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ

__________________________________       ___________________________________ 

ਿਪ�ੰ ਟ ਨਾਮ ਅਤੇ  ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ�ੰ ਟ ਨਾਮ

__________________________________       ___________________________________ 

ਪਤਾ ਿਸਰਲੇਖ 

__________________________________       ___________________________________ 

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 
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ਆਉਟਡਰ ਡਾਇਿਨੰਗ ਗ��ਟ ਪ�ਾਪਤੀ ਵਾ Vਚਰ ਿਰਮੀਟ�ਸ ਫੌਰਮ

ਵਪਾਰ ਨਾਮ:

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪਤਾ:

�ਿਹਰ, ਰਾਜ, ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ:

ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਲਕ ਜ� ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਨਾਮ:

ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸੰਪਰਕ:

ਟੈਲੀਫੋਨ:

ਈ - ਮੇਲ:

ਮ� ਝੂਠ� ਜੁਰਮਾਨ� ਦੇ ਤਿਹਤ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਇਸ ਵਾਚਰ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ. ਮ� ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਮੇਰਾ 
ਰੈਸਟੋਰ�ਟ ਚਾਲੂ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇ� ਨੂੰ 13 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ 
ਅਤੇ ਫੇਸਨ� ਿਬਜਨਸ ਟੈਕਸ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦਾ ਇਕ ਜਾਇਜ਼ ਿਸਟੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ. ਮ� ਅੱਗੇ ਮੰਨਦਾ ਹ� ਿਕ ਿਸਟੀ ਫਿਰਜ਼ਨ� ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਟੇਟ 
ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਦੇ ਉਦੇ�� ਲਈ ਆ ਟਡੋਰ ਡਾਇਿਨੰਗ ਫੰਡ� ਦੀ ਵਰਤ�, ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਪਬਿਲਕ ਿਰਕਾਰਡਜ਼ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆ ਂਦੇ 
ਜਵਾਬ ਵਜ� ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਮ� ਸਮਝਦਾ / ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਮ� ਫੈਡਰਲ ਕੇਅਰਜ਼ ਐਕਟ ਫੰਡ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ� ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਦ�ਾ 
ਿਨਰਦੇ�� ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ�ਗਾ. 

ਪ�ਾਪਤਕਰਤਾ ਦਾ ਿਪੰ �ਿਟਡ ਨਾਮ 

ਪ�ਾਪਤ ਕਰਤਾ ਦਸਤਖਤ 

ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 
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ਫਰੈਸਨ� ਦੀ �ਿਹਰ 
ਿਵੱਤ ਿਵਭਾਗ 

ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਭਾਗ 

ਿਸੱਧੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀਿ�ਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ (ਏ.ਸੀ.ਐ�ਚ.) 
ਭੁਗਤਾਨ) 

ਕੰਪਨੀ                                                                                                       ਸੰਪਰਕ ਈ
ਨਾਮ_________________________________________________        ਪਤਾ___________________________

 (ਲੋੜ�ਦਾ)

ਸੰਪਰਕ ਨਾਮ____________________________________________        ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ_____________________

ਿਸਟੀ ਆਫ ਫਰੈਸਨ�, ਿਵੱਤ ਿਵਭਾਗ, (ਿਵੱਤ ਿਵਭਾਗ), ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀ ਜਮ�� ਿਵੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ, (ਕੰਪਨੀ) ਨੰੂ ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਕ�ੈਿਡਟ

ਐਟਂਰੀਆਂ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, (ਿਡਪਾਜ਼ਟਰੀ), ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਕ�ੈਿਡਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਜਹੇ ਖਾਤੇ. ਕੰਪਨੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ

ਏਸੀਐਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ �ੁਰੂਆਤ ਨੰੂ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਿਡਪਾਜ਼ਟਰੀ

ਦਾ ਨਾਮ_____________________________________       �ਾਖਾ__________________________________

�ਿਹਰ_______________________________________      ਰਾਜ__________     ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ________________

ਰੂਿਟੰਗ                                                                                     ਖਾਤਾ

ਿਗਣਤੀ______________________________________        ਿਗਣਤੀ________________________________

o ਿਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਸੀਐਚ ਅਿਧਕਾਰਤ ਸਮਝੌਤਾ ਫਾਰਮ.

ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਉਦ� ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵ ਿਵੱਚ ਰਹੇਗਾ ਜਦ� ਤੱਕ ਿਵੱਤ ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਇਸ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ

ਿਲਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਹੋ ਜ�ਦੀ. ਿਵੱਤ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਿਵਭਾਗ ਕੋਲ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਪ�ਿਕ�ਆ ਲਈ ਇਕ ਉਿਚਤ

ਸਮ� ਹੰੁਦਾ ਹੈ.

ਨਾਮ_____________________________________________________________________________

(ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਛਾਪੋ)

ਦਸਤਖਤ________________________________   ਤਾਰੀਖ਼___________________________________

ਿਸਰਲੇਖ_________________________________
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