
   प्रभु इन्स्योरेन्सस लिलिटेड 

िोटर बीिा अन्सतर्गत दाबी भुक्तानी को िार्ी आवश्यक कार्जपत्रहरु / 
दरु्गटनाको ककलसि: बबलित वा तेश्रोपक्ष सवारी क्षती / तेश्रोपक्ष ितृ्यु / औषधोपचार िात्र 

 

बीिािेख नं : ................................................... सवारी नं. ..................... 
लस. नं. आवश्यक कार्जपत्रहरु प्राप्त बुझिलिनेको 

द्तखत बिमित सवारी दरु्घटना भएिा छ / छैन लितत 

१ तनबेदन    

२ सभे तनयुक्क्त पत्र    

३ बीिािेखको प्रततलिपप    

४ बीिाशुल्क भुक्तानी रलसदको प्रततलिपप    

५ पूर्ग रुपिा भररएको दाबी फारि    

६ प्रहरीद्वारा दरु्गटना प्रिाझर्त र्रेको प्रततबेदन (सक्कि)    

७ लििापत्र वा सम्िौता पत्र    

८ म्याद कायि रहेको ब्िुबूक, जांचपास, सडक इजाजतपत्र 
(दरु्गटना लितत कभर हुने र्रर) 

   

९ सवारी चािक अनुितत पत्रको प्रततलिपप    

१० फोटोहरु    

११ कोटेशन तथा बबिहरु (Valid VAT / PAN Bill)    

१२ (कोटेशनको हकिा अधधकाररक फिगको भएिा १ वटा र 
अन्सय फिग भएिा ३ वटा) 

   

बिमित सवारी चोरी भएिा 
१ सक्कि बबिािेख    

२ सााँचो २ थान    

३ यातायात ब्यब्था कायागिय बाट नािसारी रोक्का पत्र    

४ कोटेशन    

५ सवारी साधन ककनेको बबि    

६ सवारीसाधन हराएको पत्र पबत्रकािा तनकेिाको सूचना    

तेश्रोपक्ष सवारी दरु्घटना भएिा थप 

१३ तेश्रोपक्ष बीििेखको प्रततलिपप    

 १४ म्याद कायि रहेको ब्िुबूक, जांचपास, सडक इजाजतपत्र 
(दरु्गटना लितत कभर हुने र्रर) 

   

१५ सवारी चािक अनुितत पत्रको प्रततलिपप    

१६ फोटोहरु    

१७ कोटेशन तथा बबिहरु (Valid VAT / PAN Bill)    

१८ (कोटेशनको हकिा अधधकाररक फिगको भएिा १ वटा र 
अन्सय फिग भएिा ३ वटा) 
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ितृ्यु दािीिा थप 

१९ सक्जगलिन िुचुक्िा, र्टना्थि िुचुल्का, सडक दरु्गटना 
प्रततबेदन 

   

२० पोष्टिाटगि ररपोटग / सब पररक्षर् प्रततबेदन    

२१ जाहेरी, चािकको बयान तथा अलभयोर् सहहत    

२२ अदाितको फैसिा पत्रको प्रिाझर्त प्रततलिपप    

२३ ितृकको नार्ररकताको प्रिाझर्त प्रततलिपप    

२४ ितृ्यु दतागको प्रिार्पत्रको प्रिाझर्त प्रततलिपप    

२५ नाता प्रिाझर्त पत्रको प्रिाझर्त प्रततलिपप    

२६ हक्वािाको नार्ररकताको प्रिाझर्त प्रततलिपप    

२७ क्जल्िा प्रशासन कायागियको पत्र    

र्ाइत ेभएिा थप 

२८ र्ाइतेिाई हक््पटि िर्ेको इिरजेन्ससी पेपर    

२९ हक््पटि भनाग, डड्चाजग तथा प्रेसकिप्शनहरु     

३० हक््पटिको तथा औषधध खररदको बबिहरु (बबरािीको 
नाि खुिेको सक्कि) 

   

३१ एक्सरे, लसटी ्क्यान प्िेट (यदी भएिा)    

३२ अन्सय िेडडकि जााँचको ररपोटग तथा पवलभन्सन ककलसिका 
जााँचको ररपोटगहरु 

   

     

नोट : आिश्यक परेको खण्डिा िाथथ उल्लेखखत गरेको िाहेक अन्य कागजपत्र पनन िाग गनघ सककने छ 

 

........................... 
जानकारी हदने  

कम्पनीको तफग बाट 

लितत: 

........................... 
बुझिलिने  

बबलितको तफग बाट 

लितत: 
   


