ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਆਿਰਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਨਾ।
ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨ� ਿਵੱ ਚ!1 | ਵਾਜਬ ਦਰ� | ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਅਸਾਨ | 18–80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ

ਸਨਮਾਨਤ ਮ�ਬਰ ਦੇ ਲਾਭ� ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛੋ!2
ਲਾੱਅ ਐਿਸ਼ਓਰ3 (LawAssure3 )

ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਭਰ ਪੜਹ੍ਾਈ-ਿਲਖਾਈ

ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ

ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਈ-ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹ�, ਅੰ ਦਾਜ਼ਨ ਦਰ� ਲਈ ਅੱ ਜ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰੋ।
Company / Advisor Name
Location
Contact Number
URL

LOGO
cpp.ca
ਕਨਾਡਾ ਪਰ੍ਟ
ੋ ਕ
ੈ ਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (CANADA PROTECTION PLAN) ਅਤੇ ਲੋ ਗੋ ਕਨਾਡਾ ਪਰ੍ਟ
ੋ ਕ
ੈ ਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਇੰ ਕ. (Canada Protection Plan Inc.),
ਂ ਿਸੰ ਪਲੀਫ਼ਾਈਡ ਇਸ਼ੂ ਲਾਈਫ਼ ਐਡ
ਂ ਿਕਰ੍ਿਟਕਲ ਇਲਨ� ਸ ਇੰ ਿਸ਼ਓਰ�ਸ
ਫ਼ੋਰਸਟਰਸ ਫ਼ਾਇਨਾਨਸ਼ੀਅਲ ਕੰ ਪਨੀ, ਨ� ਮੈਡੀਕਲ ਐਡ
(Foresters Financial Company, No Medical and Simplified Issue Life and Critical Illness Insurance) ਦੇ ਟਰ੍ਡ
ੇ ਮਾਰਕ ਹਨ। ਇਹਨ� ਨੂੰ ਫ਼ੋਰਸਟਰਸ
ਲਾਈਫ਼ ਇੰ ਿਸ਼ਓਰ�ਸ ਕੰ ਪਨੀ (Foresters Life Insurance Company) ਦੇ ਨ� ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਇਸ�ਸ ਹੇਠ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

1

ਿਸਰਫ ਮਹੀਨ�ਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲਾਨ� ‘ਤੇ ਲਾਗੂ।

2

ਫ਼ੋਰਸਟਰਸ ਮ�ਬਰ ਦੇ ਲਾਭ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਹੇਠ ਨਹ� ਹਨ, ਇਹ ਲਾਭ ਖ਼ਾਸ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤ�, ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵ� ਅਤੇ ਬੰ ਿਦਸ਼� ਹੇਠ ਆ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਨੂੰ ਿਬਨਾ ਨ� ਿਟਸ ਿਦੱਿਤਆਂ ਬਦਿਲਆ ਜ� ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ� ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹਨ।

3

LawAssure ਕਲਾਇੰ ਟ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸੀਅਤ�, ਮੁਖ਼ਤਾਰਨਾਮੇ (ਪਾੱਵਰ ਅਟਾੱਰਨੀ) ਅਤੇ Epoq, Inc. ਵਲ� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਿਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਸਬੰ ਧੀ ਸੇਧ� ਲਈ ਆੱਨਲਾਈਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਹੈ।
Epoq ਇੱਕ ਿਨਰਪੱਖ ਸੇਵਾ ਪਰ੍ੋਵਾਈਡਰ ਹੈ ਅਤੇ Foresters ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਨਹ� ਹੈ। ਇਹ ਿਕਉਬੈੱਕ, ਯੁਕੋਨ �ਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਿਕਆਂ ਅਤੇ ਨੁਨਾਵਟ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾਵ� ਨਹ� ਿਦੰ ਦੀ। LawAssure ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਨਹ� ਹੈ ਜ� ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹ� ਿਦੰ ਦੀ ਅਤੇ ਲਾਇਸ�ਸਸ਼ੁਦਾ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਜ� ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਇੱਕ ਬਦਲ ਨਹ� ਹੈ। Foresters Financial, ਉਹਨ� ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਰ੍ੋਵਾਈਡਰ Foresters ਦੀ ਤਰਫ਼� ਕਾਨੂੰਨੀ, ਐਸਟੇਟ ਜ� ਟੈਕਸ ਸਲਾਹ ਨਹ� ਿਦੰ ਦੇ।
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