
CIBC ਮੌਰਗੇਜਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ — ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਸਾਰ
ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵਰਤਮਾਨ ਡਵੱਚ ਸੁਰੱਡਿਅਤ ਮਡਹਸੂਸ ਕਰੋ ਡਕ ਤੁਸੀਂ ਭਡਵੱਿ ਨੰੂ ਸੁਰੱਡਿਅਤ ਕਰਨ 
ਡਵੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹਰੈ

ਕਡਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਡਆਨ ਦਡਓ ਕਡ ਕ੍ਰਰੈਿਡਟ ਇੰਸ਼ੋਰਰੈਂਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਡਕੇਟ ਸਡਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫ੍ਰਰੈਂਚ ਵਡੱਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਆਪਣੇ CIBC ਮੌਰਗੇਜ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ (ਲਰੈਣਦਾਰ ਬੀਮਾ) ਡਕਉਂ ਚੁਡਣਆ ਜਾਵੇ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਡਹੀ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਿਰੀਦਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹਰੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਵਡੱਿ ਵਡੱਚ ਤੁਹਾਿੀ ਆਮਦਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ 
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਡਵਾਰ ਦੀ ਤੁਹਾਿੇ ਘਰ ਵਡੱਚ ਰਹਡਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਰੱਿਡਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। CIBC ਮੌਰਗੇਜਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਰੈਿਡਟਰ ਇੰਸ਼ੋਰਰੈਂਸ, The Canada Life 
Assurance Company (Canada Life) ਦੁਆਰਾ ਦਡੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲਰੈਣਦਾਰ ਦਾ ਸਮੂਹਡਕ ਬੀਮਾ ਹਰੈ। ਇਹ ਬੀਮਾ ਤੁਹਾਿੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗੰਭੀਰ 
ਬਡਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਡਤੀ ਵਡੱਚ ਤੁਹਾਿੇ ਮੌਰਗੇਜ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਡੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਰੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਡਸੇ ਅਸਮਰਥਤਾ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਡਨਾਂ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਰੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਿੇ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਡੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਰੈ। 
ਆਈਟਮ ਵਰਣਨ

ਸੁਰੱਿਡਆ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਡਸੇ ਅਸਮਰਥਤਾ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਡਨਾਂ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਕਡਸੇ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬਡਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹਰੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਡਤੀ ਵਡੱਚ, ਤੁਹਾਿੇ CIBC ਮੌਰਗੇਜ ਲਈ 
ਵਡੱਤੀ ਸੁਰੱਿਡਆ।

ਤੁਰੰਤ ਕਵਰੇਜ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਡਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ "ਨਹੀਂ" ਦਡੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿਾ CIBC ਮੌਰਗੇਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ, 
ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਰੈ।

ਸਹੂਲਤ ਆਪਣੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਲਈ ਵੱਿਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਡੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ — ਉਹ ਤੁਹਾਿੇ CIBC ਮੌਰਗੇਜ ਭੁਗਤਾਨ ਵਡੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ CIBC ਮੌਰਗੇਜ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਾਰਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਵਡਵਸਥਡਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।.

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ:
ਅੱਜ ਕਡਸੇ CIBC ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ,  
ਕਡਊਬਰੈਕ ਿੇਤਰ: 1 866 307-2555 
ਬਾਕੀ ਦਾ ਕਰੈਨੇਿਾ:  1 866 321-3639

CIBC ਬਰੈਂਕਡੰਗ ਸਰੈਂਟਰ ‘ਤੇ ਜਾਓ  
cibc.com/creditor  ‘ਤੇ ਜਾਓ 13031 Punjabi – 2022/06

tel:18663072555
tel:18663213639
https://www.cibc.com/en/personal-banking/insurance/creditor.html


ਇਸ ਬੀਮੇ ਦੀ ਿਰੀਦ ਵਡਕਲਪਡਕ ਹਰੈ ਅਤੇ ਕਡਸੇ ਵੀ CIBC ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹਰੈ। ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਸਾਰ ਵਡੱਚ ਦਡੱਤੀ ਗਈ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਡਰਫ ਇੱਕ ਆਮ ਸਾਰ ਹਰੈ। ਲਾਭਾਂ, ਲਾਗਤ, ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਲਹਡਦਗੀਆਂ (ਅਲਹਡਦਗੀਆਂ ਅਜਡਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਜਦੋਂ 
ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ) ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਮੇਤ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਡਆਂ ਲਈ ਕਡਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੀਮ1ੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਡਕੇਟ ਦੇਿੋ।.

CIBC ਮੌਰਗੇਜਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਡਬਮਾਰੀ ਬੀਮਾ 

ਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਡਮਾਰੀ ਦਾ ਬੀਮਾ

ਇਹ ਕੀ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹਰੈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ। ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਡਮਾਰੀ (ਕਰੈਂਸਰ, ਤੀਬਰ ਦਡਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਜਾਂ 
ਸਟ੍ਰੋਕ) ਦਾ ਨਡਦਾਨ।

ਕੌਣ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਰੈ  y ਕਰੈਨੇਿਾ ਦਾ ਵਸਨੀਕ;
 y 18 ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ*;
 y CIBC ਮੌਰਗੇਜ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਡਤ
 y CIBC ਮੌਰਗੇਜ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲਰੈਣ ਵਾਲਾ, ਸਹਡ-
ਕਰਜ਼ਾ ਲਰੈਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਗਾਰੰਟਰ; ਅਤੇ

 y ਤੁਹਾਿੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ-ਬੀਮਾ ਵਾਲੇ CIBC ਮੌਰਗੇਜਾਂ ‘ਤੇ 
ਪਹਡਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ $750,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ 
ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

*ਧਡਆਨ ਦਡਓ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਸਮੇਂ 
ਤੁਹਾਿੀ ਉਮਰ 65 ਅਤੇ 69 ਸਾਲ ਦੇ ਵਡਚਕਾਰ ਹਰੈ, ਤਾਂ 
ਤੁਸੀਂ "ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਪਹਡਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ" ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹੋ।

 y ਕਰੈਨੇਿਾ ਦਾ ਵਸਨੀਕ;
 y 18 ਤੋਂ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ*;
 y CIBC ਮੌਰਗੇਜ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਡਤ
 y CIBC ਮੌਰਗੇਜ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲਰੈਣ ਵਾਲਾ, ਸਹਡ-ਕਰਜ਼ਾ 
ਲਰੈਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਗਾਰੰਟਰ; ਅਤੇ

 y ਤੁਹਾਿੇ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਬਡਮਾਰੀ ਦੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ CIBC ਮੌਰਗੇਜਾਂ 
‘ਤੇ ਪਹਡਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ $500,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਬਡਮਾਰੀ 
ਦਾ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

*ਧਡਆਨ ਦਡਓ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਿੀ 
ਉਮਰ 56 ਅਤੇ 69 ਸਾਲ ਦੇ ਵਡਚਕਾਰ ਹਰੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ "ਕਵਰੇਜ 
ਲਈ ਪਹਡਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ" ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਕਡੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ 
ਹਰੈ

ਲਾਭ ਦੀ ਰਕਮ ਤੁਹਾਿੀ ਮੌਤ ਦੀ ਮਡਤੀ ਨੂੰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਲਾਭ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਿੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ CIBC ਮੌਰਗੇਜ ਦਾ ਬਾਕੀ 
ਬਚਡਆ ਮੂਲ ਬਕਾਇਆ ਹਰੈ।
 ਤੁਹਾਿੇ ਜੀਵਨ-ਬੀਮਾ ਵਾਲੇ CIBC ਮੌਰਗੇਜਾਂ ਲਈ ਵੱਧ 
ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ $750,000 ਹਰੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਜਡਹੇ ਮਾਮਲੇ 
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਡੱਥੇ ਤੁਹਾਿੇ ਮੌਰਗੇਜ ਨੂੰ ਸਡਰਫ ਅੰਸ਼ਕ 
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਡਆ ਹਰੈ।

ਲਾਭ ਦੀ ਰਕਮ ਤੁਹਾਿੇ ਨਡਦਾਨ ਦੀ ਮਡਤੀ ਨੂੰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ 
ਤੱਕ, ਤੁਹਾਿੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ CIBC ਮੌਰਗੇਜ ਦਾ ਬਾਕੀ ਬਚਡਆ ਮੂਲ 
ਬਕਾਇਆ ਹਰੈ। ਤੁਹਾਿੇ ਗੰਭੀਰ ਬਡਮਾਰੀ ਦੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ CIBC 
ਮੌਰਗੇਜਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ $500,000 ਹਰੈ। ਇਸ ਲਈ, 
ਅਜਡਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਡੱਥੇ ਤੁਹਾਿੇ ਮੌਰਗੇਜ ਨੂੰ ਸਡਰਫ 
ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਡਆ ਹਰੈ।

ਅਲਹਡਦਗੀਆਂ 
(ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ। ਵੇਰਵਡਆਂ 
ਲਈ ਬੀਮੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਡਕੇਟ 
ਦੇਿੋ)

ਕੋਈ ਲਾਭ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਰੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ:
 y ਕਡਸੇ ਅਪਰਾਧਡਕ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਡਸ਼ 
ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਿੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਰੈ

 y ਤੁਹਾਿਾ ਬੀਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਡਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਿੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਰੈਂਦੇ ਹੋ

ਕੋਈ ਲਾਭ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਰੈ ਜੇਕਰ:
 y ਤੁਹਾਿਾ ਨਡਦਾਨ ਕਰੈਂਸਰ, ਤੀਬਰ ਦਡਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ 
ਦੀ ਪਰਡਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਡਵੇਂ ਕਡ ਬੀਮੇ ਦੇ 
ਸਰਟੀਫਡਕੇਟ ਵਡੱਚ ਪਰਡਭਾਸ਼ਡਤ ਕੀਤਾ ਗਡਆ ਹਰੈ 
ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਸਾਰੇ ਕਰੈਂਸਰ, ਦਡਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ 
ਇਸ ਬੀਮੇ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਡਆਂ 
ਲਈ ਬੀਮੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਡਕੇਟ ਦੇਿੋ

 y ਕਰੈਂਸਰ ਦਾ ਤੁਹਾਿਾ ਨਡਦਾਨ, ਜਾਂ ਕਰੈਂਸਰ ਦੇ ਨਡਦਾਨ ਤੱਕ 
ਲਡਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਡੰਨ੍ਹ, ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਜਾਂਚਾਂ, ਤੁਹਾਿੀ ਬੀਮਾ 
ਕਵਰੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਡਤੀ ਤੋਂ 90 ਦਡਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

 y ਕਡਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬਡਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਡਨਾਂ 
ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਿੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਰੈ

ਉਮਰ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਖ਼ਤਮ 
ਹੁੰਦੀ ਹਰੈ

70 70

ਤੁਹਾਿੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਲਾਗਤ 
ਕੀ ਹਰੈ

ਤੁਹਾਿਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ2 ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੁਹਾਿੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ 
ਮਡਤੀ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਿੀ ਉਮਰ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ3 
ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਸਰਟੀਫਡਕੇਟ ਵਡੱਚ ਨਡਰਧਾਰਡਤ ਲਾਗੂ 
ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਰ4 ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹਰੈ। ਜੇਕਰ ਦੋ 
ਵਡਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੌਰਗੇਜ ‘ਤੇ ਜੀਵਨ-ਬੀਮਾ ਹਰੈ, ਤਾਂ 
ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਦਰ ਵੱਿੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਵਡਅਕਤੀ ਦੀ 
ਉਮਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹਰੈ (ਸਡਰਫ਼ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹਰੈ 
ਜੇਕਰ ਦੋ ਵਡਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਮਡਤੀ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਬੀਮੇ 
ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਡੱਤੀ ਹੋਵੇ)।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਡਆਂ ਲਈ ਕਡ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਡਆਂ 
ਵਡੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਡਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਰੈ, ਅਤੇ 
ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਈ 
ਬੀਮੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਡਕੇਟ ਦੇਿੋ।

ਤੁਹਾਿਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ2 ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੁਹਾਿੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਡਤੀ 
‘ਤੇ ਤੁਹਾਿੀ ਉਮਰ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ3 ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਦੇ 
ਸਰਟੀਫਡਕੇਟ ਵਡੱਚ ਨਡਰਧਾਰਤ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਰ4 ‘ਤੇ 
ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹਰੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਰਗੇਜ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਲਈ ਦੋ 
ਵਡਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ, ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 
ਹਰੇਕ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਵਡਅਕਤੀ ਲਈ ਵਡਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ 
ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ 85% (ਜੋ ਕਡ 
15% ਦੀ ਛੋਟ ਹਰੈ) ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਨਡਰਧਾਰਡਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹਰੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਡਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਰੈ ਇਸ ਦੀਆਂ 
ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਡਕੇਟ ਦੇਿੋ।

2 | CIBC



CIBC ਡਗਰਵੀਨਾਮੇ ਲਈ ਡਿਸਏਡਬਡਲਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਡਿਸਏਡਬਡਲਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲੱਸ

ਸਾਰ ਿਡਸਏਬਡਲਡਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰਰੈਂਸ ਿਡਸਏਬਡਲਡਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰਰੈਂਸ ਪਲੱਸ

ਇਹ ਕੀ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹਰੈ ਬਡਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਡੱਚ 
ਅਸਮਰਥਤਾ।
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਰੈ ਕਡ ਤੁਸੀਂ ਬਡਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ 
ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵੋ:

 y ਤੁਹਾਿੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਨਡਯਮਡਤ ਿਡਊਟੀਆਂ 
ਜਡਸ ਵਡੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਸਮਰਥ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਡਲਾਂ 
ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ; ਜਾਂ

 y ਤੁਹਾਿੇ ਮੁੱਿ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਡਊਟੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 
ਇੱਕ ਮੌਸਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ

ਬਡਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਡੱਚ ਅਪਾਹਡਜਤਾ 
(ਿਡਸਏਬਡਲਡਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰਰੈਂਸ), ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਣਇੱਛਤ 
ਨੁਕਸਾਨ (ਨੌਕਰੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬੀਮਾ)।
ਨੌਕਰੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰੈ ਕਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਿੇ 
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਅਣਇੱਛਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਰਿਾਸਤ ਕੀਤਾ 
ਗਡਆ ਸੀ (ਕਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ), ਜਡਸ ਵਡੱਚ ਸਥਾਈ ਛਾਂਟੀ ਵੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਨੇਿਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਮਾ ਲਾਭ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਵਡੱਚ ਹੜਤਾਲ 
ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਛਾਂਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਰੈ।

ਕੌਣ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਰੈ  y ਕਰੈਨੇਿਾ ਦਾ ਵਸਨੀਕ;
 y 18 ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ;
 y CIBC ਮੌਰਗੇਜ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਡਤ
 y CIBC ਮੌਰਗੇਜ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲਰੈਣ ਵਾਲਾ, ਸਹਡ-
ਕਰਜ਼ਾ ਲਰੈਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਗਾਰੰਟਰ;

 y ਕਡਸੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਸਮਰਥਤਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ; ਅਤੇ

 y ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਡੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ 
ਹਫ਼ਤਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਘੰਟੇ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਮੁੱਿ ਪੇਸ਼ੇ 
ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਿੀਆਂ ਨਡਯਮਤ ਿਡਊਟੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੌਸਮੀ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਿੀਆਂ ਿਡਊਟੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ 
ਹੋਵੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੌਸਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ, ਤਾਂ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਪਡਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 
ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੈ।

 y ਕਰੈਨੇਿਾ ਦਾ ਵਸਨੀਕ;
 y 18 ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ;
 y CIBC ਮੌਰਗੇਜ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਡਤ
 y CIBC ਮੌਰਗੇਜ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲਰੈਣ ਵਾਲਾ, ਸਹਡ-ਕਰਜ਼ਾ 
ਲਰੈਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਗਾਰੰਟਰ;

 y ਕਡਸੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਪਾਹਡਜਤਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ;

 y ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਡੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ 
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਘੰਟੇ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਮੁੱਿ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਿੀਆਂ 
ਨਡਯਮਤ ਿਡਊਟੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋ; ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ

 y ਮੌਸਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੋ; ਅਤੇ
 y ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਵਡੱਚ ਸਵਰੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਡੱਚ, ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ 
ਠੇਕੇਦਾਰ, ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲਡੰਗ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਿਰ ਨਾ ਹੋਵੋ 
ਜਡਸ ਵਡੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ 
ਪਰਡਵਾਰ ਦੇ ਕਡਸੇ ਮਰੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਡਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ 
ਪਰਡਵਾਰਕ ਮਰੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਨਡਯੰਤਰਡਤ ਕੰਪਨੀ 
ਦੁਆਰਾ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਨਾ ਰੱਿਡਆ ਗਡਆ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਕਡੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ 
ਹਰੈ

ਇੱਕ ਨਡਸ਼ਚਡਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲਾਭ ਰਕਮ5 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰਦਾ ਹਰੈ, ਜੋ ਕਡ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਿੇ ਮੌਰਗੇਜ 
ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੂਲ ਅਤੇ ਵਡਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ 
ਅਧਾਰਤ ਹਰੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲਾਭ, ਅਧਡਕਤਮ 
24 ਮਹੀਨਡਆਂ ਦੀ ਮਡਆਦ ਲਈ, $3,000 ਪ੍ਰਤੀ 
ਮਹੀਨਾ ਹਰੈ।
 ਤੁਹਾਿੇ ਸਾਰੇ ਅਸਮਰਥਤਾ ਦੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ CIBC ਮੌਰਗੇਜਾਂ 
ਲਈ ਅਸਮਰਥਤਾ ਦੀ ਹਰੇਕ ਘਟਨਾ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ 
ਅਧਡਕਤਮ ਕੁੱਲ ਲਾਭ $150,000 ਹਰੈ।

ਿਡਸਏਬਡਲਡਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰਰੈਂਸ (ਅਸਮਰਥਤਾ ਬੀਮਾ): ਕਡਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਿਡਸਏਬਡਲਡਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰਰੈਂਸ ਭਾਗ ਵਡੱਚ ਵਰਣਡਤ ਲਾਭ ਦੇਿੋ।
ਨੌਕਰੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬੀਮਾ: ਇੱਕ ਨਡਸ਼ਚਡਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲਾਭ 
ਰਕਮ5 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹਰੈ, ਜੋ ਕਡ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਤੱਕ, 
ਤੁਹਾਿੇ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੂਲ ਅਤੇ ਵਡਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 
‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਰੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲਾਭ, ਅਧਡਕਤਮ 6 
ਮਹੀਨਡਆਂ ਦੀ ਮਡਆਦ ਲਈ, $3,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹਰੈ।
 ਤੁਹਾਿੇ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ CIBC 
ਮੌਰਗੇਜਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਰੇਕ ਘਟਨਾ ਲਈ 
ਅਧਡਕਤਮ ਕੁੱਲ ਲਾਭ $50,000 ਹਰੈ।

ਅਲਹਡਦਗੀਆਂ 
(ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ।
ਵੇਰਵਡਆਂ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦਾ 
ਸਰਟੀਫਡਕੇਟ ਦੇਿੋ)

ਕੋਈ ਲਾਭ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਰੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ:
 y ਉਿੀਕ ਦੀ ਮਡਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ
 y ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਡਯਮਡਤ 
ਿਡਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਡਭਾਉਣ ਵਡੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਰਥ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੌਸਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ 
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਿ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਡਊਟੀਆਂ ਨੂੰ 
ਨਡਭਾਉਣ ਵਡੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ

 y ਆਪਣੀ ਅਪਾਹਡਜਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਾ 
ਕਰੋ

ਿਡਸਏਬਡਲਡਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰਰੈਂਸ (ਅਸਮਰਥਤਾ ਬੀਮਾ): ਕਡਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਿਡਸਏਬਡਲਡਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰਰੈਂਸ ਭਾਗ ਵਡੱਚ ਵਰਣਡਤ ਅਲਹਡਦਗੀਆਂ 
ਦੇਿੋ।
ਨੌਕਰੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬੀਮਾ: ਨੌਕਰੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਲਾਭ 
ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ:

 y ਨੌਕਰੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਡਤੀ ਤੋਂ ਪਹਡਲਾਂ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਡਆਂ ਲਈ 
ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ

 y ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਿੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕਡਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ 
ਬਰਿਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ

 y ਨੌਕਰੀ ਛੱਿ ਦਡੰਦੇ ਹੋ, ਰਡਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ 
ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਉਿੀਕ ਮਡਆਦ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਡਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਅਸਮਰਥ ਹੋਣ ਦੀ ਮਡਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਦਡਨ ਉਿੀਕ 
ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਡਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਮਰਥਤਾ ਦੀ 
ਮਡਤੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਡਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 
ਦਡਨ ਉਿੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

CIBC ਮੌਰਗੇਜਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਰੈਿਡਟਰ ਇੰਸ਼ੋਰਰੈਂਸ — ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਸਾਰ | 3



ਸਾਰ ਿਡਸਏਬਡਲਡਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰਰੈਂਸ ਿਡਸਏਬਡਲਡਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰਰੈਂਸ ਪਲੱਸ

ਉਮਰ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਖ਼ਤਮ 
ਹੁੰਦੀ ਹਰੈ

65 65

ਤੁਹਾਿੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਲਾਗਤ 
ਕੀ ਹਰੈ

ਤੁਹਾਿਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ6 ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੁਹਾਿੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ 
ਮਡਤੀ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਿੀ ਉਮਰ, ਨਡਸ਼ਚਡਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲਾਭ 
ਦੀ ਰਕਮ5 ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਸਰਟੀਫਡਕੇਟ ਵਡੱਚ ਨਡਰਧਾਰਤ 
ਲਾਗੂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਰ4 ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹਰੈ। ਜੇਕਰ 
ਿਡਸਏਬਡਲਡਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰਰੈਂਸ ਜਾਂ ਿਡਸਏਬਡਲਡਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰਰੈਂਸ 
ਪਲੱਸ ਲਈ ਦੋ ਵਡਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ, ਤਾਂ 
ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹਰੇਕ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਵਡਅਕਤੀ ਲਈ 
ਵਡਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਕੇ 
ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ 95% (ਜੋ ਕਡ 5% ਦੀ ਛੋਟ ਹਰੈ) ਨਾਲ ਗੁਣਾ 
ਕਰਕੇ ਨਡਰਧਾਰਡਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਗਣਨਾ 
ਕਡਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਰੈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦਾ 
ਸਰਟੀਫਡਕੇਟ ਦੇਿੋ।

ਤੁਹਾਿਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ6 ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੁਹਾਿੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਡਤੀ ‘ਤੇ 
ਤੁਹਾਿੀ ਉਮਰ, ਨਡਸ਼ਚਡਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲਾਭ ਦੀ ਰਕਮ5 ਅਤੇ 
ਬੀਮੇ ਦੇ ਸਰਟੀਫਡਕੇਟ ਵਡੱਚ ਨਡਰਧਾਰਡਤ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 
ਦਰ4 ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹਰੈ। ਜੇਕਰ ਿਡਸਏਬਡਲਡਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰਰੈਂਸ ਜਾਂ 
ਿਡਸਏਬਡਲਡਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰਰੈਂਸ ਪਲੱਸ ਲਈ ਦੋ ਵਡਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ, ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹਰੇਕ ਬੀਮਾਯੁਕਤ 
ਵਡਅਕਤੀ ਲਈ ਵਡਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਗਣਨਾ 
ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ 95% (ਜੋ ਕਡ 5% ਦੀ ਛੋਟ ਹਰੈ) ਨਾਲ 
ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਨਡਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਗਣਨਾ 
ਕਡਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਰੈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦਾ 
ਸਰਟੀਫਡਕੇਟ ਦੇਿੋ।

ਧਡਆਨ ਦਡਓ: ਹਰੇਕ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਵਡਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਰੈ। ਤੁਹਾਿਾ ਇੱਕੋ ਮੌਰਗੇਜ ‘ਤੇ ਿਡਸਏਬਡਲਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰਰੈਂਸ ਅਤੇ 
ਿਡਸਏਬਡਲਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰਰੈਂਸ ਪਲੱਸ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਰੈ।.

ਡਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਬੀਮੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਡਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹਰੈ। Canada Life ਇਹ ਨਡਰਧਾਰਡਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਿੀ ਸਡਹਤ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਹਰੈ ਅਤੇ ਵਰਤਦੀ ਹਰੈ ਕਡ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕਡਸੇ ਸਡਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ "ਹਾਂ" ਵਡੱਚ 
ਦਡੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ Canada Life ਤੁਹਾਿੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮੀਿਡਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਿਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਰੈ। 
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਰੈ ਕਡ ਤੁਹਾਿੇ ਸਡਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ, ਅਤੇ Canada Life ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ, ਸੱਚੇ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ 
ਤੁਸੀਂ (ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੀ ਜਾਇਦਾਦ) ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ Canada Life ਤੁਹਾਿੇ ਸਡਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤ ੇCanada Life ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਕਡਸੇ ਵੀ ਹੋਰ 
ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਸਮੀਿਡਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਰੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਡੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਤੁਹਾਿੀ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਅਵਰੈਧ 
ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹਰੈ।.

ਤੁਹਾਿੀ ਕਵਰੇਜ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹਰੈ
ਤੁਹਾਿੀ ਬੀਮੇ ਨੂੰ CIBC ਨੂੰ ਤੁਹਾਿੀ ਦਸਤਿਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਭਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਡਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਡੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਰੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਂਦਾ ਹਰੈ 
ਜੇਕਰ:

 y ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਵਡੱਚ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਡਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ “ਨਹੀ”ਂ ਵਡੱਚ ਦਡੱਤਾ ਹਰੈ; ਅਤੇ
 y ਤੁਹਾਿਾ CIBC ਮੌਰਗੇਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਡਆ ਹਰੈ

ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਡਤੀਆਂ ਵਡੱਚ, Canada Life ਤੁਹਾਿੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮੀਿਡਆ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ Canada Life ਦੀ ਸਮੀਿਡਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਿੀ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ 
ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਰੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਡਿਤੀ ਰੂਪ ਵਡੱਚ ਦੱਸਣਗੇ ਕਡ ਤੁਹਾਿੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹਰੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੀ ਬੀਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਡਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 
ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੀ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ Canada Life ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨੋਟਡਸ ਦੇਵੇਗੀ। ਰੱਦੀਕਰਨ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ; 
ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੇ CIBC ਬਰੈਂਕਡੰਗ ਸਰੈਂਟਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ, ਇਸ ਵਡਕਲਪਡਕ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।.

30-ਡਦਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਡਿਆ ਦੀ ਡਮਆਦ ਅਤੇ ਰੱਦ ਡਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹਰੈ
ਤੁਹਾਿੇ ਕੋਲ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੀਿਡਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫਰੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਡ ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਿੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹਰੈ, ਤੁਹਾਿੇ ਬੀਮੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਡਕੇਟ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਡਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 30-ਦਡਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਿਡਆ ਮਡਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਿੇ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਡਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਡਫੰਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਕਡਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ CIBC ਕ੍ਰਰੈਿਡਟਰ ਇੰਸ਼ੋਰਰੈਂਸ ਹਰੈਲਪ-ਲਾਈਨ ਨੂੰ 1 800 465-6020 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ; ਕਡਸੇ CIBC ਬਰੈਂਕਡੰਗ ਸਰੈਂਟਰ ਵਡੱਚ ਇੱਕ ਰੱਦੀਕਰਨ 
ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ; ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੇ CIBC ਬਰੈਂਕਡੰਗ ਸਰੈਂਟਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ, ਇਸ ਵਡਕਲਪਡਕ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਦਾਅਵਾ ਡਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹਰੈ
ਦਾਅਵਾ ਫਾਰਮ ਕਡਸੇ ਵੀ CIBC ਬਰੈਂਕਡੰਗ ਸਰੈਂਟਰ ਤੋਂ, cibc.com  ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ CIBC ਕ੍ਰਰੈਿਡਟ ਇੰਸ਼ੋਰਰੈਂਸ ਹਰੈਲਪ-ਲਾਈਨ ਨੂੰ 1 800 465-6020 ‘ਤੇ ਕਾਲ 
ਕਰਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਡਫ਼ਾਰਡਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਡ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਡੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿਾ ਦਾਅਵਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ, ਤਾਂ Canada Life CIBC ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹਰੈ, ਅਤੇ CIBC ਤੁਹਾਿੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ CIBC ਮੌਰਗੇਜ 
‘ਤੇ ਲਾਭ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹਰੈ। Canada Life ਦੇ ਕੋਲ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਡਆਂ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦਾ 
ਸਰਟੀਫਡਕੇਟ ਦੇਿੋ।
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ਵਧੀਕ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਡਕਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹਰੈ
ਕਡਰਪਾ ਕਰਕੇ Canada Life ਜਾਂ CIBC ਕ੍ਰਰੈਿਡਟ ਇੰਸ਼ੋਰਰੈਂਸ ਹਰੈਲਪ-ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:
Canada Life 
1 800 387-4495 
canadalife.com 
The Canada Life Assurance Company  
330 University Avenue 
Toronto, ON  M5G 1R8

CIBC Creditor Insurance Helpline  
1 800 465-6020 
CIBC Creditor Customer Service  
PO Box 3020  
Mississauga STN A  
Mississauga, ON  L5A 4M2

CIBC ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਸ ਬੀਮੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ CIBC ਨੂੰ Canada Life ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਰੁੱਪ ਪਾਲਡਸੀ ਤਹਡਤ 
ਜੋਿਮ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੀਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰੈ, ਜੋ CIBC ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੜ-ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੀਮਾਕਾਰ ਕੋਲ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਡੱਚ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਡੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹਰੈ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੀਮਾਕਾਰ ਇਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤਹਡਤ ਮੁੜ ਬੀਮੇ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹਰੈ। CIBC ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੀਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਡਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਪ੍ਰਤਡਨਡਧੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।.

CIBC ਮੌਰਗੇਜਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਰੈਿਡਟਰ ਇੰਸ਼ੋਰਰੈਂਸ — ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਸਾਰ | 5

Canada Life ਅਤੇ ਿਡਜ਼ਾਈਨ The Canada Life Assurance Company 
ਦੇ ਟ੍ਰੇਿਮਾਰਕ ਹਨ। CIBC ਲੋਗੋ ਿਡਜ਼ਾਈਨ CIBC ਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਿਮਾਰਕ ਹਰੈ, ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਰਤਡਆ ਗਡਆ ਹਰੈ।

1 ਕਡਰਪਾ ਕਰਕੇ cibc.com/insurance ‘ਤੇ ਬੀਮੇ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸਰਟੀਫਡਕੇਟ ਦੇਿੋ ਜਾ ਂThe Canada Life Assurance Company ਦੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ 1 800 387-4495 ‘ਤੇ ਕਾਲ 
ਕਰੋ।
2 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੀ CIBC ਮੌਰਗੇਜ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਾਰਵਾਰਤਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਰੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿਾ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਡਵਸਥਡਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
3 ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੁਹਾਿੇ CIBC ਮੌਰਗੇਜ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੀਮੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤਂੋ ਵੱਧ ਿਾਲਰ ਰਕਮ ਹਰੈ ਜਡਵੇਂ ਕਡ ਬੀਮੇ ਦੇ ਸਰਟੀਫਡਕੇਟ ਵਡੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਡਆ ਹਰੈ।
4 ਤੁਹਾਿੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਿੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਲਡਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।
5 ਨਡਸ਼ਚਡਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲਾਭ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰੈ:

i. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੀ ਬੀਮੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਰੈ: $3000 ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲਾਭ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਿੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਡੱਚ ਨਡਰਧਾਰਡਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲਾਭ ਦੀ ਰਕਮ ਜੋ ਤੁਹਾਿੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 
CIBC ਮੌਰਗੇਜ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਤੇ ਵਡਆਜ ਵਾਲੇ ਹਡੱਸੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਰੈ (ਨੇੜਲੇ $100 ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ)।

ii. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੀ ਬੀਮੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਰੈ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਿੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਪਡਛਲੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਨਡਸ਼ਚਡਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 
ਲਾਭ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਂਦੀ ਹਰੈ। ਧਡਆਨ ਦਡਓ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੌਰਗੇਜ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੀ ਨਡਸ਼ਚਡਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲਾਭ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ।

6 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੀ CIBC ਮੌਰਗੇਜ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਾਰਵਾਰਤਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਨਡਸ਼ਚਡਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲਾਭ ਰਕਮ ਤੁਹਾਿੇ ਬੀਮੇ ਦੇ 
ਸਰਟੀਫਡਕੇਟ ਵਡੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਵਡਵਸਥਡਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

tel:18003874495
https://www.canadalife.com/
tel:18004656020
http://cibc.com/insurance
tel:18003874495
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