ਅਸ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਿਜਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਿਦੰ ਦੇ ਹ�,
ਜੋ ਪਿਹਲ� ਕਦੇ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਗਈ।
ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਦੂਜੇ
ਮਹੀਨ� ਿਵੱਚ!
ਿਸਰਫ ਮਾਿਸਕ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲਾਨ� ‘ਤੇ ਲਾਗੂ।

ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਆਰੇ ਦਾਅਵੇ
ਦਾ ਸਮ� ਆਉਣ ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ
ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਕੈਨ�ਡਾ ਪਰ੍ੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (Canada Protection Plan)
ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਸ਼�ਤੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੋ।
ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦਣਾ ਉਹਨ� ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਵੱਤੀ ਫੈਸਿਲਆਂ

ਸਨਮਾਨਸੂਚਕ ਫ਼ਾਇਦੇ

ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜਦ� ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤ� ਤੁਸ� ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਫ਼ਾਇਿਦਆਂ ਦੇ ਇੱਕ
1

ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਸ� ਿਰਆਇਤੀ ਸੇਵਾ, ਪੁੱਜਣਯੋਗ ਪਲਾਨ� ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ

– ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਖ਼ਾਸ ਿਵਕਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹ�।

ਜਦ� ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਪਾਲਸੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੋ, ਤ� ਸਾਰੇ ਸਨਮਾਨਸੂਚਕ ਫ਼ਾਇਿਦਆਂ
ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਹੇਠ� ਿਸਰਫ ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਲਬਧ ਹਨ!

LawAssure – ਕਲਾਇੰ ਟ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ

ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸੀਅਤ�, ਮੁਖ਼ਤਾਰਨਾਮੇ (ਪਾੱਵਰ ਅਟਾੱਰਨੀ)
ਅਤੇ ਿਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਸਬੰ ਧੀ ਸੇਧ� ਲਈ ਆੱਨਲਾਈਨ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਹੈ2

ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਾੱਲੰਟੀਅਰ – ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ
ਿਵੱਚ ਵਾੱਲੰਟੀਅਰ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਦੀਆਂ
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ $2,000 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗਰ੍�ਟ�
ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ
ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੋਹ� ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ
ਹਰ ਮਹੀਨ� $900 ਤੱਕ ਦਾ ਅਨਾਥ ਲਾਭ
ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਭਰ ਪੜਹ੍ਾਈ-ਿਲਖਾਈ – ਿਨਜੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਵ
ੇ ਾਰਾਨਾ
ਿਵਕਾਸ3 ਲਈ ਵੱਡੇ, ਿਸਰਫ਼ ਲਾਇਬਰ੍ਰ
ੇ ੀ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਲਈ
ਆੱਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ� ਤ� ਕੋਰਸ ਲਓ3
ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਪਰ੍ਗ
ੋ ਰਾਮ – ਸੈਕੰਡਰੀ ਤ� ਬਾਅਦ
ਦੀ ਪੜਹ੍ਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਮ�ਬਰ
ਪਿਰਵਾਰ ਿਟਉਸ਼ਨ ਲਈ ਵਜ਼ੀਿਫ਼ਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ

ਅੱ ਜ ਅਸ� ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�
ਤ� ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਆਰੇ ਕੱ ਲ�
ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹਣ।
ਸਾਰੇ ਬੀਮਾ ਪਲਾਨ Assuris ਵੱਲ� ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ।*

ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜ� ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਿਕ ਕੈਨ�ਡਾ ਪਰ੍ੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Company/Advisor Name
Location
Contact Number
URL

*Assuris ਇੱਕ ਗੈਰ-ਲਾਭ-ਸੰ ਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਨ�ਡਾ ਦੇ ਪਾਲਸੀ ਹੋਲਡਰ� ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਨ�
ਦੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕੰ ਪਨੀ ਅਸਫਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ www.assuris.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ।

844-301-6060
250 Ferrand Drive, Suite 1100
Toronto, Ontario M3C 3G8
ਈਮੇਲ: info@cpp.ca

ਿਮਰ੍ਤਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਿਲਜਾਣ ਲਈ $2,000 ਤੱਕ ਦੇ
ਟਰ੍�ਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਬੰ ਧੀ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ
ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਲਾਭ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਲਾਭ ਖ਼ਾਸ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।

LOGO

cpp.ca
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LawAssure, Epoq, Inc. ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Epoq ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੈ ਅਤੇ Foresters
ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਬੈੱਕ, ਯੁਕੋਨ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਨੁਨਾਵਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
LawAssure ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
2

The Training Company Inc. (ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਇੰਕ.) ਵਲੋਂ Foresters Lifelong Learning Program (ਫ਼ੋਰਸਟਰਸ
ਲਾਈਫ਼ਲੌਂਗ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।nc.

3

ਕਨਾਡਾ ਪਰ੍ਟ
ੋ ਕ
ੈ ਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (CANADA PROTECTION PLAN) ਅਤੇ ਲੋ ਗੋ ਕਨਾਡਾ ਪਰ੍ਟ
ੋ ਕ
ੈ ਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਇੰ ਕ. (Canada Protection
ਂ ਿਸੰ ਪਲੀਫ਼ਾਈਡ ਇਸ਼ੂ ਲਾਈਫ਼ ਐਡ
ਂ ਿਕਰ੍ਿਟਕਲ ਇਲਨ�ਸ
Plan Inc.), ਫ਼ੋਰਸਟਰਸ ਫ਼ਾਇਨਾਨਸ਼ੀਅਲ ਕੰ ਪਨੀ, ਨ� ਮੈਡੀਕਲ ਐਡ
ਇੰ ਿਸ਼ਓਰ�ਸ (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।
BRO648-0122PU

ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਖ਼ਾਸ

ਆਪਣੇ ਿਪਆਿਰਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨ�ਡਾ ਦੇ ਨਾਮੀ ਨ� ਮੈਡੀਕਲ
ਂ ਿਸੰ ਪਲੀਫਾਈਡ ਇਸ਼ੂ ਲਾਈਫ ਇੰ ਸ਼ੋਰਸ
ਐਡ
� (ਕੋਈ
ਡਾਕਟਰੀ ਪਰ੍ਮਾਣ ਨਹ� ਅਤੇ ਗੁੰ ਝਲ ਰਿਹਤ ਮੁੱਦੇ
ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ) ਨਾਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਿਵਕਲਪ ਦੇਣਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹ� ਪ�ਦਾ ਿਕ ਅਸ� ਕੌਣ ਹ� ਜ� ਅਸ� ਕੀ ਕਰਦੇ ਹ�;
ਿਦਲ ਤ� ਅਸ� ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ� – ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਿਕ

ਿਜਹਨ� ਦੀ ਅਸ� ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹ�, ਉਹਨ� ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਭਾਲ
ਹੋਵੇ।

ਭਾਵ� ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਮਾ ਕਰਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਸਮੱਿਸਆਵ�
ਹੋਣ, ਤੁਸ� ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਹੋਵੋ ਜ� ਤੁਸ� ਜਲਦੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕਵਰੇਜ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ,

ਕੈਨ�ਡਾ ਪਰ੍ੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਖ਼ਾਸ ਲੋ ੜ� ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਈ ਤਰਹ੍� ਦੇ ਪਲਾਨ
ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

�ਚ ਕਵਰੇਜ ਰਕਮ� ਅਤੇ ਘੱਟ
ਦਰ�।
ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਪਲਾਨ� ਅਤੇ ਫ਼ਾਇਿਦਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ
ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਰ� ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ�
ਘੱਟ ਹਨ!
ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਮਾ ਕਰਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਸਮ� ਨਹ� ਹੈ ਜ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਈਆਂ ਪਸੰ ਦ ਨਹ� ਹਨ?

ਭਾਵ� ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੈ ਜ� 80 ਸਾਲ, ਤੁਸ� ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਂ ਿਸੰ ਪਲੀਫਾਈਡ ਇਸ਼ੂ ਲਾਈਫ ਇੰ ਸ਼ੋਰਸ
ਅਸ� ਨ� ਮੈਡੀਕਲ ਐਡ
� (ਕੋਈ

ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਹਲ� ਤ� ਕਾਫ਼ੀ
ਵੱਧ ਅਸਾਨ ਹੈ।

ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ $500,000 ਤੱਕ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ�। ਅਸ� ਇਹ

ਅਸ� ਹੋਰ ਿਵਕਲਪ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ� ਦੀ

ਲਾਈਨ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹ� ਪ�ਦਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ
ਿਸਹਤ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ

ਜ� ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਿਕ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪੁੱਜਣਯੋਗ ਕਵਰੇਜ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਿਕੰ ਨਾ
ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੈਕੇਜ ਲਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ Life and Critical Illness Insurance (ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਵਾਲੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਬੀਮਾ) ਦੋਵੇਂ ਖ਼ਰੀਦੋ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਤੁਸ� ਇਸ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਨਵ� ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਵਰਕ ਜ� ਪੜਹ੍ਾਈ ਦਾ ਪਰਿਮਟ ਹੈ?
ਤੁਸ� ਕਵਰੇਜ ਿਵੱਚ $250,000 ਤੱਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਤੁਸ� ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜ�
ਕੀ �ਚ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਊਰਜਾ
ਅਚਾਨਕ ਖ਼ਤਮ (ਅਡਰ੍ੇਨਾਲਾਈਨ ਰਸ਼) ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ?

ਤੁਸ� $500,000 ਤੱਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਵਰੇਜ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ, ਿਕਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪਰ੍ਮਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ।

ਡਾਕਟਰੀ ਪਰ੍ਮਾਣ ਨਹ� ਅਤੇ ਗੁੰ ਝਲ ਰਿਹਤ ਸਮੱਿਸਆ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ) ਪਲਾਨ
ਨਹ� ਪੁੱਛਦੇ ਿਕ ਤੁਸ� ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ਲਈ ਨ�ਹ ਕੀਤੀ ਸੀ,

ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਜ�ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ

ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਵਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਮਰੱਥ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ

ਸਹੂਲਤ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ� ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਥਤੀ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ
ਵੀ ਹੋਵੇ ਜ� ਭਾਵ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵ।ੇ

ਕੀ ਤੁਸ� ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਹੋ?

ਅਸ� ਕਵਰੇਜ ਿਵੱਚ $1 ਿਮਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ�।

