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ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਿਗੇਸੀ ਲਿਿਡਰ

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਿਗੇਸੀ ਲਿਿਡਰ (Corporate 

Legacy Builder) ਇੱਕ ਉਹ ਕਾਰਜਨੀਤੀ 

ਹੈ ਜੋ ਟੈਕਸ-ਮੁਿਤਵੀ ਦੇ ਆਿਾਰ 'ਤੇ ਲਨਸ਼ਲਕਲਰਆ 

ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਾਿੂ ਿਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵਿਾਉਣ 

ਿਈ ਕਾਰੋਿਾਰੀ ਮਾਿਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟੈਕਸਯੋਗ ਲਨਵੇਸ਼ਾਂ ਿਈ ਇਹ ਲਵਕਿਪ 

ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਜੀਲਵਤ ਸ਼ੇਅਰਿਾਰਕਾਂ ਿਈ 

ਕਾਰੋਿਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿੇਰੇ ਟੈਕਸ-ਰਲਹਤ ਮੁੱਿ ਵਾਿਾ 

ਕਾਰੋਿਾਰ ਦੇਣ ਿਈ ਲਤਆਰ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਕਾਰੋਿਾਰ ਨੂੰ ਲਿਨਾਂ ਵਾਿੂ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਿੇ ਇੱਕ 

ਟੈਕਸ ਮੁਿਤਵੀ �ੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਿਾਭ �ਾਪਤ ਕਰਨ 

ਿਈ ਸਵੀਲ�ਤੀ ਲਦੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਕ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ 

ਕਾਰੋਿਾਰ ਦੀਆਂ ਿੋੜਾਂ ਿਈ ਨਕਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ 

�ਦਾਨ ਕਰ ਲਰਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਿਗੇਸੀ ਲਿਿਡਰ 

ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਲਕਸੇ ਸ਼ੇਅਰਿਾਰਕ 

ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਿਣਦੀ ਲਵਕਿਲਪਕ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ 

ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਲਹਤ, ਜਦੋਂ ਿੀਮਾਲ�ਤ 

ਕਾਰੋਿਾਰੀ ਮਾਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 

ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਪਾਿਸੀ ਦੀ ਕਮਾਈ �ਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਪਾਿਸੀ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ 

ਸਮਾਯੋਲਜਤ ਕੀਤੀ ਿਾਗਤ ਿਈ ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਿਾਭ-

ਅੰਸ਼ ਖਾਤੇ ਿਈ ਕਰੈੱਲਡਟ ਵੀ �ਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

ਸ਼ੇਅਰਿਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਿਾਭ-ਅੰਸ਼ ਟੈਕਸ-ਰਲਹਤ 

ਲਦੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਚੁਣੌਤੀ

ਓਪਰੇਹਟੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਹੋਲਹਡੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ �ਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਹਨਵੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਪਤੀਆਂ 

ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਨ� ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਕਹਰਆਸ਼ੀਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਹਵੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹਵੱਚ ਲੌਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਸੰਪਤੀਆਂ 

ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਨੱਜੀ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵੰਡਾਂ ਵਜੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੈੱਹਡਟ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਇੱਕ 

ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਖਾਤਾ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਕਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ 

ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ �ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਵਧੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਅਕਸਰ, ਬਣਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਜੀਆਈਸੀਜ਼ (GICs) ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਛੋਟੀ-ਹਮਆਦ ਵਾਲੇ ਹਨਵੇਸ਼ਾਂ ਹਵੱਚ ਹਨਵੇਸ਼ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਵੱਚ ਨਕਦੀ ਲਈ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ �ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਜਦੋਂ ਹਕ ਐਕਹਟਵ (ਹਕਹਰਆਸ਼ੀਲ) ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਮਦਨੀ 'ਤੇ ਹਬਜ਼ਨੈਸ ਦੀ ਘੱਟ ਦਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੱਖੀ ਗਈ 

ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਨਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਆਮਦਨੀ ਮੰਹਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ 

ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੈਹਸਵ ਇਨਕਮ (ਹਨਸ਼ਹਕਹਰਆ ਆਮਦਨੀ) ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਮਾਤਰਾਵਾਂ 2018 ਦੇ ਟੈਕਸ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ 

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਹਕਹਰਆਸ਼ੀਲ ਆਮਦਨੀ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਤਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਚਰਚ, ਪਸੰਦੀਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਸਕੂਲ, ਕਹਮਊਹਨਟੀ, ਆਹਦ ਲਈ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਹਚਆ ਂਜਾਂ  

ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆ/ਂਦੋਹਤਰਾ-ਦੋਹਤਰੀਆ ਂਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਕ ਉਨ� ਾਂ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ 

ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਲਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਹੋਲਹਡੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਓਪਰੇਹਟੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਹਪਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਪਰੇਹਟੰਗ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਓਪਰੇਹਟੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਕ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਨਮਨ 

ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਰਹਹਣ ਲਈ ਓਪਰੇਹਟੰਗ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਹੋਲਹਡੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਜਨੀਤੀ, ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਮਾਈ (ਹਨਸ਼ਹਕਹਰਆ ਜਾਇਦਾਦ) ਦੇ ਇੱਕ ਹਹੱਸੇ ਨੂੰ ਹਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਜੀਵਨ 

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਹਵੱਚ ਮੁੜ-ਅਲਾਟ ਜਾਂ ਹਨਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ-ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਧਨ ਦੇ ਇਹ ਸਥਾਨਾਂਤਰਣ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਜੀਵਨ 

ਬੀਮਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਕਸ-ਆਸ਼ਹਰਤ ਹਵਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੌਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਸਰਫ਼ ਹਵਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵੰਡ ਦੇ 

ਰੂਪ ਹਵੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਕ ਹਕਸੇ ਕਰੈੱਹਡਟ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਖਾਤਾ ਉਪਲਬਧ 

ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇਹ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹਮਲਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ-ਰਹਹਤ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ-ਰਹਹਤ ਪੂੰਜੀ ਦੇ 

ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਖਾਤੇ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ �ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਨੱਜੀ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 

ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਜੋ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਹਨਯਮਤ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਕਾਰਜਨੀਤੀ 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 50+ ਦੀ 

ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਕਲਾਇੰਟਾਂ 

(ਗਾਹਕਾਂ) ਲਈ ਅਪੀਲ 

ਕਰਦੀ ਹੈ
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ਿਾਭ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਨਵੇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ 

ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਲਈ ਨਕਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਜਨੀਤੀ 

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਹਲਕਹਵਡ (ਤਰਲ) ਡਾਲਰ �ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਮੁੱਖ ਹਵਅਕਤੀ, ਕਰਜ਼ੇ, ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ 

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ। ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ 

ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਾਰਸਾਂ ਅਤੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਉਦੇਸ਼ਾਂ (ਕਾਰਨਾਂ) ਲਈ ਹਵਰਾਸਤ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਾਲਕ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ �ਹਤਭਾਹਗਤਾ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ 

ਬਰਕਰਾਰ ਕਮਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਮ� ਾਂ ਕੀਤੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਸੀ ਤੋਂ ਹਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਧਾਰ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ 

ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਵਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਮੁੜ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਹਗਰਵੀ ਰੱਖਣ 

ਲਈ ਪਾਲਸੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਹੋਲਹਡੰਗ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਧਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ �ਭਾਵੀ ਹਵਧੀ �ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵੇਲੇ 

ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਅਹਧਕਤਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਲਕਸ ਿਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 50+ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟਾਂ (ਗਾਹਕਾਂ) ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਜਹੜੇ ਵੱਡੀ ਰੱਖੀ ਗਈ 

ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਕ ਹੋਲਹਡੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਹਨਵੇਸ਼ ਜਾਂ �ਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵੱਚ ਰੱਖੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਹਕਸੇ ਓਪਰੇਹਟੰਗ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। �ਮੁੱਖ ਹਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹਲਕਹਵਡ 

(ਤਰਲ) ਡਾਲਰ �ਦਾਨ ਕਰਨ, ਖ਼ਰੀਦਣ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਹਮਆਂ ਨੂੰ ਧਨ �ਦਾਨ ਕਰਨ, ਜ਼ਮਾਨਤੀ �ਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ 

ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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ਜੌਹਨ ਸਲਮੱਥ 

51 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਪੁਰਸ਼ 

ਧੂਮਰਪਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, 

ਹਸਹਤਮੰਦ, ਹਕਹਰਆਸ਼ੀਲ 

ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ

ਪੌਿ ਸਲਮੱਥ 

26 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਪੁਰਸ਼ 

ਧੂਮਰਪਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, 

ਹਸਹਤਮੰਦ, ਹਕਹਰਆਸ਼ੀਲ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ

ਕੰਪਨੀ: 

ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੌਹਨ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦਾ ਪਲਰਵਾਰ:

ਉਨ� ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਪੌਲ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ �ਬੰਧਨ ਹਵੱਚ ਸਰਗਰਮ 

ਰੂਪ ਹਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਜੌਹਨ ਅਤੇ ਜੇਨ ਸਲਮੱਥ 

ਨੂੰ ਲਮਿੋ

ਜੌਹਨ ਇੱਕ ਲਨਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਿਕ 

ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਵਵਸਾਏ ਹੈ। ਇਹ 

ਕੰਪਨੀ ਲਤੰਨ ਪੀਤ੍ੀਆਾਂ  ਤੋਂ ਜੌਹਨ ਦੇ ਪਲਰਵਾਰ 

ਲਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜੌਹਨ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 

ਪੁੱਤਰ ਪੌਿ ਕੋਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੌਹਨ 

ਮਲਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੌਿ ਕੋਿ 

ਦੇਣ ਿਈ ਕੁਝ ਲਵੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਿੋੜ ਪਵੇਗੀ, 

ਇਸ ਿਈ ਜੌਹਨ ਅਤੇ ਜੇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਵੱਤੀ 

ਸਿਾਹਕਾਰ ਨਾਿ ਮੁਿਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। 

ਕੇਸ ਅਲਿਐਨ
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ਉਦੇਸ਼ 

• ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਹਰਵਾਰ ਹਵੱਚ ਰੱਖਣਾ

• ਜਦੋਂ ਜੌਹਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਪੌਲ ਨੂੰ ਦੇਣਾ 

• ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਹਕ ਜਦੋਂ ਪੌਲ ਮਲਕੀਅਤ �ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਹਵੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ

ਸੰਭਾਲਵਤ ਸਮੱਲਸਆ 

ਜੌਹਨ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਰਵਾਰ 

ਜੇਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਜੌਹਨ ਦੇ ਮਰਨ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ �ਭਾਵੀ 

ਅਤੇ ਹਕਫ਼ਾਇਤੀ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੌਲ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਣ।   

ਸਮਾਿਾਨ ਿੱਭਣਾ

ਜੌਹਨ ਅਤੇ ਜੇਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ� ਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੌਹਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਪੌਲ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਲਈ 

ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੱਲ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੇਠਾਂ ਹਦੱਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 

Empire Life ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਲਗੇਸੀ ਹਬਲਡਰ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਦੀ ਹਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: 

ਕਾਰਜਨੀਤੀ

• ਜੌਹਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਮੁਲਤਵੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਪਲੱਸ ਤੋਂ ਹਨਸ਼ਹਕਹਰਆ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ 

ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ 

• ਐਸਟੇਟ (ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ) ਅਤੇ ਉਨ� ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਪੌਲ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਦੀ 

ਹਸਰਜਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ 

• ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਕਦ ਮੁੱਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ �ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ 

ਮੌਕਾ 

ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਇਨ� ਾਂ ਲਈ ਇਕ 

ਯੋਗ ਮੌਕਾ �ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ:

• ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਸਟੇਟ ਲਾਭਾਂ ਹਵੱਚ ਬਦਲਣਾ

• ਵਾਧੂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ-ਪਨਾਹ �ਦਾਨ ਕਰਨਾ 
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ਇਹ ਲਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ: 

• ਹਨਸ਼ਹਕਹਰਆ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਹਹੱਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਹਵੱਚ ਅਲਾਟ 

ਕਰਦੀ ਹੈ

• ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਕਸ-ਆਸ਼ਹਰਤ ਹਵਕਾਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ

• ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਹਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਅਦਾਇਗੀ �ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ

• ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਖਾਤੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ 

• ਉਨ� ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਪੌਲ ਲਈ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ   

ਪੂੰਜੀ ਿਾਭ-ਅੰਸ਼ ਖਾਤਾ (CDA): 

• ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਹਪਤ ਟੈਕਸ ਖਾਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹਸਰਫ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਨਯੰਤ�ਰਤ �ਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ (CCPC) ਲਈ 

ਉਪਲਬਧ ਹੈ

• ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਖਾਤੇ ਹਵੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ �ਾਪਤ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: 

• ਪੂੰਜੀ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹਹੱਸਾ

• ਟਰੱਸਟਾਂ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਵੰਡ

• ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤ ਤੇ ਹਮਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨੀਆਂ 

• ਦੂਜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ �ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼

• ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਖਾਤੇ ਹਵੱਚ ਜਮ� ਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਦੇ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ 

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

• ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਸਮਾਯੋਹਜਤ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ (ACB) ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਯੋਹਜਤ ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ਤੋਂ �ਾਪਤ 

ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਖਾਤੇ ਲਈ ਰਕਮ ਜਮ� ਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 

• CDA ਕਰੈੱਹਡਟ = ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ਹਵਚ ਮੌਤ ਤੇ ਹਮਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ - ACB   

ਕੇਸ ਅਲਿਐਨ
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ਲਸਫ਼ਾਰਸ਼:

ਜੌਹਨ ਅਤੇ ਜੇਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਵਸ��ਤ ਕਵਰੇਜ ਵਾਲੇ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਹਵਕਲਪ ਨਾਲ Empire Life ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 

ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਪਾਲਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਐਸਟੇਟ ਮੈਕਸ 8 ਪੇਅ (EstateMax 8 Pay) ਦਾ ਸੁਝਾਵ ਹਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ 

ਹਵਕਲਪ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਾਲਸੀ ਸਾਲਾਂ ਹਵੱਚ ਪਾਲਸੀ �ੀਮੀਅਮ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਵਰੇਜ ਰਾਸ਼ੀ �ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਨਾ 

ਪਾਲਸੀ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਬਣਤਰ: ਲਸੰਗਿ ਿਾਈਫ਼, ਪੁਰਸ਼, ਿੂਮਰਪਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਿਾ 

ਆਰੰਹਭਕ ਕਵਰੇਜ ਰਾਸ਼ੀ: $3,600,000 

ਸਲਾਨਾ �ੀਮੀਅਮ: ਕੇਵਿ 8 ਸਾਿਾਂ ਿਈ $187,500 ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹਨ 

ਕੇਵਲ 8 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਲੈਵਲ ਵਾਲੀਆਂ ਹਕਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਸਟੇਟ ਮੈਕਸ 8 ਪੇਅ  

(EstateMax 8 Pay) ਹਵਸ��ਤ �ਭਤ ਕਵਰੇਜ ਵਾਲੇ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਦੇ ਹਵਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੇ ਸਥਾਈ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਹਖਆ 

ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇੱਥੇ Empire Life ਦੇ ਐਨਹਾਂਸਡ ਕਵਰੇਜ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਵਾਲੀ ਐਸਟੇਟ ਮੈਕਸ 8 ਪੇਅ (EstateMax 8 Pay) ਪੂੰਜੀ  

ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਖਾਤੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰੈੱਹਡਟ ਹਵਕਲਪ ਬਨਾਮ ਇੱਕ �ਹਤਯੋਗੀ ਤੋਂ 10 ਪੇਅ �ਹਤਭਾਗੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 

ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:  

ਉਮਰ ਸਾਿ

ਕੰਪਨੀ “A” WL - 10 

pmts - $150K/ਸਾਿ

CDA ਿਈ ਕਰੈੱਲਡਟ

Empire Life WL - ਲਸੰਗਿ ਿਾਈਫ਼ ਪੁਰਸ਼ 

- 8 ਸਾਿਾਂ ਿਈ $187,500/ਸਾਿ

CDA ਿਈ ਕਰੈੱਲਡਟ

52 1 $2,010,887.53 $3,416,375.68

56 5 $2,332,969.03 $2,689,714.97

61 10 $2,619,777.43 $2,177,844.13

66 15 $2,572,028.72 $2,264,894.83

71 20 $2,697,687.71 $2,395,037.49

76 25 $3,060,465.42 $3,006,607.33

81 30 $3,625,787.56 $3,922,579.91

86 35 $4,264,305.69 $5,105,556.89

91 40 $4,596,391.72 $6,005,930.45
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ਕੇਸ ਅਲਿਐਨ

Empire Life’s Envision ਸੇਲਜ਼ ਇਲੱਸਟਰੇਇਸ਼ਨ ਸੌਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਜੌਹਨ ਅਤੇ ਜੇਨ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ 

ਇੱਕ ਬਦਲਵੇਂ ਹਨਵੇਸ਼ ਹਵੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਹਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਲਗੇਸੀ ਹਬਲਡਰ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਹਵਆਹਖਆ 

ਕਰਨ ਹਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਲਗੇਸੀ ਹਬਲਡਰ ਸੇਲਜ਼ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹਤਆਰ 

ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਲਗੇਸੀ ਹਬਲਡਰ ਦੀ ਹਵਕਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹਦੱਤੀ 

ਗਈ ਹੈ:     

ਸੰਕਿਪ ਿਾਰਨਾਵਾਂ

ਿੀਮਾਲ�ਤ

ਬੀਮਾਹ�ਤ ਜੀਵਨ: ............................................................................. ਜੌਹਨ ਸਹਮੱਥ,

  ਪੁਰਸ਼, ਉਮਰ 51,  

ਧੂਮਰਪਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ

�ੌਡਕਟ (ਉਤਪਾਦ)

ਨਾਮ ................................................................................................. $3,600,673 EstateMax,

 ਹਸੰਗਲ ਲਾਈਫ਼ 

 ਸਲਾਨਾ ਹਕਸ਼ਤਾਂ (8 ਸਾਲ)

ਲਵਕਿਲਪਕ ਲਨਵੇਸ਼

ਹਵਕਾਸ ਦਾ ਬੇ੍ਰਕਡਾਊਨ (ਹਵਆਹਖਆਤਮਕ ਹਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ)....................... 100 % ਹਵਆਜ

ਹਵਆਜ 'ਤੇ �ਭਾਵੀ ਟੈਕਸ ਦਰ........................................................... 50.00 %

�ਸਤਾਹਵਤ ਸਲਾਨਾ ਹਵਕਾਸ ਦਰ........................................................ 3.000 %

ਪਾਿਸੀ 

ਸਾਿ

ਆਫ਼ਟਰ-ਟੈਕਸ ਿੈਲਨਲਫ਼ਟ (ਟੈਕਸ 

ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ �ਾਪਤ ਿਾਭ)
ਤੁਿਨਾ

ਤੁੱਿ �ੀ-ਟੈਕਸ

ਿਾਭ (%)
ਿੀਮਾ ਆਫ਼ਟਰ-

ਟੈਕਸ

ਲਿਗੇਸੀ ਿੈਲਨਲਫ਼ਟ

ਇਨਵੇਸਟਮੈਂਟ 

ਆਫ਼ਟਰ-ਟੈਕਸ

ਲਿਗੇਸੀ 

ਿੈਲਨਲਫ਼ਟ

ਆਫ਼ਟਰ-ਟੈਕਸ 

ਿੈਲਨਲਫ਼ਟ (ਟੈਕਸ 

ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ 

�ਾਪਤ ਿਾਭ)

ਿੀਮਾ ਿਨਾਮ

ਲਨਵੇਸ਼

ਿੀਮਾ % ਲਨਵੇਸ਼ 

'ਤੇ ਵਾਿਾ

10 $2,956,132 $955,847 $2,000,284 209% 30.05%

20 $3,379,949 $1,190,073 $2,189,876 184% 13.34%

30 $5,255,210 $1,461,901 $3,793,309 259% 11.35%

40 $7,893,931 $1,777,369 $6,116,562 344% 10.35%
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ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਸੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਸਰਫ਼ ਹਵਆਹਖਆਤਹਮਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ। 

ਕੁੱਲ ਨਕਦੀ ਸਮਰਪਣ ਮੁੱਲ (ਟੋਟਲ ਕੈਸ਼ ਸਰੈਂਡਰ ਵੈਹਲਊ) ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ-ਰਹਹਤ ਭਾਗ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਕਵਰੇਜ ਰਾਸ਼ੀ 

ਸਲਾਨਾ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਨ� ਹਾਂ  ਨੂੰ ਪਾਲਸੀ 'ਤੇ ਘੋਹਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, 

ਅਤੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਮੁੱਲ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਕ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਹਰ ਸਾਲ Empire Life ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪੈਮਾਨੇ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਘੋਹਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜੌਹਨ ਅਤੇ ਜੇਨ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ Empire Life ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ "ਫਾਸਟ ਐਂਡ ਫੁੱਲ" ਈਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ (“Fast 

& Full” eApplication) ਸੇਲਜ਼ �ਹਕ�ਰਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ 

ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਕ ਜੌਹਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹਵੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਈਫ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 

Empire Life ਦੀ ਗੈਰ ਫੇਸ-ਟੂ-ਫੇਸ ਦੀ ਸੀਮਾ $5,000,000 ਹੈ। 

Empire Life ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਹਵੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ �ਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵੀਆਈਪੀ (VIP)  

�ੋਸੈਹਸੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: 

• ਅੰਡਰਰਾਈਹਟੰਗ ਹਵੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ �ਾਪਤੀ 'ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ MGA ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਆਗਤੀ 

ਈਮੇਲ। 

•  ਅੰਡਰਰਾਈਹਟੰਗ �ਹਕ�ਰਆ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰਰਾਈਟਰ ਨਾਲ ਹਸੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

•  ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਤਰਜੀਹ �ਹਕ�ਰਆ ਅਤੇ ਹਕਸੇ ਵੀ ਹਵਕਾਸ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਪਡੇਟ।  

• ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹਰਪੋਰਟ (APS) ਲਈ ਹੁਕਮ ਹਦੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ 

ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

• ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਹਤਮ ਪਾਲਸੀ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ (ਸਟੈਂਡਰਡ, ਰੇਹਟਡ ਜਾਂ 

ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ)।

• ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਪਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਵਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਕਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਹਵਤ ਲੋੜ ਲਈ 

ਸਲਾਹਕਾਰ (ਐਡਵਾਇਜ਼ਰ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ।

ਪਾਲਸੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੌਹਨ Empire Life ਦੇ ਈਕੰਟਰੈਕਟ (eContract) ਹਡਲੀਵਰੀ �ਹਕ�ਰਆ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲਸੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟਰਾਹਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ �ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਂਪਾਇਰ 

(Empire) ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਈਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ (eApplication) ਸੇਲਜ਼ �ਹਕ�ਰਆ "ਫਾਸਟ ਐਂਡ ਫੁੱਲ" ਇੱਕ 

ਗੈਰ ਫੇਸ-ਟੂ-ਫੇਸ (ਆਮ� ਣੇ-ਸਾਮ� ਣੇ) ਸੇਲਜ਼ �ਹਕ�ਰਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈਕੰਟਰੈਕਟ (eContract) 

ਹਡਲੀਵਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਟਾਇਮ ਸੇਵਰ (ਅਸਲੀ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ) ਹੈ, ਜੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 

ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਲਸੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜੌਹਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਘਰ ਲਈ ਉਨ� ਾਂ ਸਾਰੇ ਦੌਹਰਆਂ 

ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੌਹਨ ਅਤੇ ਜੇਨ ਔਨਲਾਈਨ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹਡਲੀਵਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ 

�ਭਾਹਵਤ ਇਹ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ Empire Life Simple, Fast & Easy ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਾਨ 

ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ!



Empire Life Insurance Company (Empire Life) ਇਕ ਮਾਣਯੋਗ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ 

ਹੈ ਜੋ 1923 ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਲਾਈਫ਼ ਅਤੇ ਹਸਹਤ ਬੀਮਾ, ਹਨਵੇਸ਼ 

ਅਤੇ ਹਰਟਾਇਰਮੈਂਟ �ੌਡਕਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਹਮਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ 

ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ Empire Life Investments Inc. ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

Empire Life ਕੈਨੇਡਾ1 ਹਵੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 10 ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ A.M. 

Best Company2 ਦੁਆਰਾ A (ਉਹਤ�ਸ਼ਟ) ਦਰਜਾ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹਮਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਹਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ 

ਲਈ ਹਨਵੇਸ਼, ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ �ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਣ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ 

ਿਜਨ� ਾਂ ਦੀ ਉਨ� ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਹਤਆਰ ਕਰਨ, ਆਮਦਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਵੱਤੀ ਸੁਰੱਹਖਆ �ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

Empire Life ਨੂੰ ਟਹਵੱਟਰ @EmpireLife 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ  

www.empire.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।

1  Globe and Mail Report on Business, ਜੂਨ 2018, ਰੈਵਹਨਯੂ (ਆਮਦਨੀ) 'ਤੇ ਆਧਾਹਰਤ।

2 7 ਜੂਨ, 2018 'ਤੇ ਹੋਣ ਅਨੁਸਾਰ। ਨਵੀਨਤਮ ਰੇਹਟੰਗ ਲਈ, www.ambest.com ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ। 

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਵੱਚ ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਵਲ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਟੈਕਸ, ਹਵੱਤੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ 

ਸਲਾਹ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। Empire Life Insurance Company (ਐਂਪਾਇਰ ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ) ਇਸ 

�ਸਤੁਤੀ ਹਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ' ਤੇ ਹਨਰਭਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ 

ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਲਵੋ।

® Empire Life Insurance Company ਦਾ ਰਹਜਸਟਰਡ ਟ�ੇ ਡਮਾਰਕ।  

ਪਾਲਸੀਆਂ ਨੂੰ Empire Life Insurance Company ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਹੈ।

ਕੇਵਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ

INS-2147-PUN-01/19

ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਹਨਵੇਸ਼ – Simple. Fast. Easy.®

www.empire.ca   info@empire.ca

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਵਰੇਜ ਪਿਾਨ ਲਵੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ  �ੌਡਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਕਵੇਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਿਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ �ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਈ, ਆਪਣੇ ਲਵੱਤੀ 

ਸਿਾਹਕਾਰ ਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ empire.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।


