
ਅਦਾਇਗੀਆ ਂਸੁ਼ਰੂ ਹੰੁਦੀਆ ਂਹਨ ਦੂਜੇ 
ਮਹੀਨ�  ਿਵੱਚ!

ਿਸਰਫ ਮਾਿਸਕ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲਾਨ� ‘ਤੇ ਲਾਗੂ।

 

ਤੁਹਾਡੇ ਵਰvਗਾ ਖ਼ਾਸ

 
CANADA PROTECTION PLAN (ਕੈਨ� ਡਾ ਪ�ਟੈੋਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ) ਅਤੇ ਲੋਗੋ Canada Protection Plan Inc.

 (ਕੈਨ� ਡਾ ਪ�ਟੈੋਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਇੰਕ.) ਦੇ ਟ�ਡੇਮਾਰਕ ਹਨ, ਜੋ ਲਸੰਸ ਅਧੀਨ ਵਰਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ।. 
Foresters Life Insurance Company ਵਲ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਬੀਮਾ.

ਕੈਨ� ਡਾ ਪ�ੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (Canada Protection Plan) ਨਾਲ 
ਮਨ ਦੀ ਸ਼�ਤੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ।

ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦਣਾ ਉਹਨ� ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਵੱਤੀ ਫੈਸਿਲਆਂ 

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

ਅਸ� ਿਰਆਇਤੀ ਸੇਵਾ, ਪੁੱ ਜਣਯੋਗ ਪਲਾਨ� ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ – ਤੁਹਾਡੇ 

ਵਰਗ ੇਖ਼ਾਸ  ਿਵਕਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹ�। 

ਅੱਜ ਅਸ� ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�
ਤ� ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਆਰੇ ਕੱਲ�

ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹਣ।

ਸਨਮਾਨਸੂਚਕ ਫ਼ਾਇਦੇ
ਜਦ� ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤ� ਤੁਸ� ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਫ਼ਾਇਿਦਆਂ ਦੇ 

ਇੱਕ ਬਹੁਮੁੱ ਲੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।* 

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

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

ਸਾਰੇ ਬੀਮਾ ਪਲਾਨ Assuris ਵੱਲ�  ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। **

ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜ� ਸਾਨੰੂ ਫੋਨ 
ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਿਕ ਕੈਨ� ਡਾ ਪ�ੋਟੈਕਸ਼ਨ 
ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਛੋਟੀ-ਿਮਆਦ ਦੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ 

18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪ�ਤੀ ਬੱਚਾ ਮਾਿਸਕ ਰੂਪ ਨਾਲ 

$900 ਦੇ ਅਨਾਥ ਫ਼ਾਇਦੇ

ਹਰੇਕ ਸੋਮਵਾਰ ਉਸ ਸਮ� ਲਈ ਟੋਲ-ਫ�ੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, 
ਜਦ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਰਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ, ਸੋਗ, ਘਰ ਸਬੰਧੀ 
ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸਿਥਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿਨ�ਜੀ ਕਨੰੂਨੀ ਮੁੱ ਿਦਆਂ 
ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਿਧਕਤਮ $250,000 ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਦਾ 75% 

ਤੱਕ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਕਰਜ਼  

ਪ�ਤੀਯੋਗਤਾਮੂਲਕ ਸਕਾਲਰਿਸ਼ਪ ਪ�ੋਗਰਾਮ – 
ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਤਰ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ $8,000 ਤੱਕ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪੇਸ਼ 
ਕੀਤੇ 250 ਿਟਊਸ਼ਨ ਸਕਾਲਰਿਸ਼ਪ

ਿਮਰਤਕ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਿਲਆਉਣ ਲਈ $2,000 ਤੱਕ 
ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟ��ਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ 
ਫ਼ਾਇਦਾ

ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਿਜਹੀ ਪਸੇ਼ਕਸ਼ ਿਦੰਦੇ 
ਹ�, ਜੋ ਪਿਹਲ� ਕਦੇ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਗਈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਆਰੇ ਦਾਅਵੇ 
ਦਾ ਸਮ� ਆਉਣ ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ 

ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

*ਪਾਤਰਤਾ ਸ਼ਰਤ� ਅਤੇ ਸੀਮਾਵ� ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਿਬਨ� ਨ� ਿਟਸ ਦੇ 
ਬਦਿਲਆ ਜ� ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਵੇਰਿਵਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੰੂ ਪੱੁਛੋ।

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

ਆਪਣੇ ਿਪਆਿਰਆਂ ਨੰੂ ਕੈਨ� ਡਾ ਦੇ ਨਾਮੀ ਨ�  
ਮੈਡੀਕਲ ਐਡਂ ਿਸੰਪਲੀਫਾਈਡ ਇਸੂ਼ ਲਾਈਫ 
ਇੰਸੋ਼ਰ�ਸ (ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਪ�ਮਾਣ ਨਹ� ਅਤੇ 
ਗੰੁਝਲ ਰਿਹਤ ਮੱੁਦੇ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ)  

ਨਾਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰੋ

BRO-CNSR-AZ0519PU

250 Ferrand Drive, Suite 1100
Toronto, Ontario  M3C 3G8
ਈਮੇਲ: info@cpp.ca
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ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਹਲ� ਤ� ਕਾਫ਼ੀ 
ਵੱਧ ਅਸਾਨ ਹੈ।
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� ਸਾਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਿਕ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪੁੱ ਜਣਯੋਗ ਕਵਰੇਜ ਪ�ਾਪਤ 
ਕਰਨਾ ਿਕੰਨਾ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਸਾਡੇ T100 ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮਆਦ ਦੇ 
ਮੁੱ ਲ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ 
ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਨੰੂ ਜੋੜਨਾ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਹੈ। 

ਕੀ ਤੁਸ� ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਨਵ� ਹੋ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਰਕ 
ਪਰਿਮਟ ਹ?ੈ 
ਤੁਸ� ਕਵਰੇਜ ਿਵੱਚ $250,000 ਤੱਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਤੁਸ� ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ 
ਜ� ਕੀ �ਚ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਕਾਰਨ 
ਊਰਜਾ ਅਚਾਨਕ ਖ਼ਤਮ (ਅਡ�ੇਨਾਲਾਈਨ ਰਸ਼) ਹੋ 
ਜ�ਦੀ ਹ?ੈ
ਤੁਸ� $500,000 ਤੱਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਵਰੇਜ ਤੁਰੰਤ ਸੁ਼ਰੂ ਹੋ 

ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ, ਿਕਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪ�ਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ।

ਤੁਹਾਨੰੂ 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 ਮਸੁ਼ਕਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਸਹਤ ਸਬੰਧੀ 
ਸਮੱਿਸਆਵ� ਹੋਣ, ਤੁਸ� ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੋ ਜ� ਤੁਸ� ਜਲਦੀ ਭਰੋਸਮੰੇਦ ਕਵਰੇਜ 
ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਕੈਨ� ਡਾ ਪ�ਟੋਕੈਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਖ਼ਾਸ ਲੋੜ� ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਈ 
ਤਰ�� ਦੇ ਪਲਾਨ ਪਸੇ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

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

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� ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੂਈਆਂ ਪਸੰਦ ਨਹ� ਹਨ? 
ਅਸ� ਨ�  ਮੈਡੀਕਲ ਐਡਂ ਿਸੰਪਲੀਫਾਈਡ ਇਸ਼ੂ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰ�ਸ (ਕੋਈ 
ਡਾਕਟਰੀ ਪ�ਮਾਣ ਨਹ� ਅਤੇ ਗੁੰ ਝਲ ਰਿਹਤ ਸਮੱਿਸਆ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ) 
ਪਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ $500,000 ਤੱਕ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ�
। ਅਸ� ਇਹ ਨਹ� ਪੁੱ ਛਦੇ ਿਕ ਤੁਸ� ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ਲਈ 
ਨ�ਹ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਜ�ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਵਾਉਣ 
ਿਵੱਚ ਸਮਰੱਥ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ� ਤੁਹਾਡੀ 
ਿਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਿਥਤੀ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜ� ਭਾਵ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਰੰਤ 
ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ।

ਕੀ ਤੁਸ� ਤੰਦਰੁਸਤ ਹ?ੋ 
ਅਸ� ਕਵਰੇਜ ਿਵੱਚ $1 ਿਮਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ�।

�ਚ ਕਵਰੇਜ ਰਕਮ� ਅਤੇ ਘੱਟ 
ਦਰ�।
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