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ਇਹ ਜ ਣਦੇ ਹੋਏ ਵਰਤਮ ਨ ਡਵਿੱਚ ਸੁਰਿੱਡਿਅਤ ਮਡਹਸੂਸ ਕਰੋ ਡਕ ਤੁਸੀਂ ਭਡਵਿੱਿ ਨੰੂ ਸੁਰਿੱਡਿਅਤ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ 

 

 

 

 

 

ਆਪਣੇ CIBC ਮੌਰਗੇਜ ਲਈ ਕ੍ਰਡੈਿਟਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ (ਲੈਣਦ ਰ ਬੀਮ ) ਡਕਉਂ ਚੁਡਣਆ ਜ ਵ?ੇ 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਡਜਹੀ ਬੀਮ  ਕਵਰੇਜ ਿਰੀਦਦ ੇਹ ੋਜੋ ਤੁਹ ਿੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹ,ੈ ਤ ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਡਵਿੱਿ ਡਵਿੱਚ ਤੁਹ ਿੀ ਆਮਦਨੀ ਨ ਲ ਸਮਝੌਤ  ਹੋਣ ਦੇ ਬ ਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਤ ੇਆਪਣੇ 

ਪਡਰਵ ਰ ਦੀ ਤੁਹ ਿੇ ਘਰ ਡਵਿੱਚ ਰਡਹਣ ਦੀ ਯੋਗਤ  ਦੀ ਰਿੱਡਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹ।ੋ CIBC ਮੌਰਗੇਜ ਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, The Canada Life Assurance Company 

(Canada Life) ਦੁਆਰ  ਡਦਿੱਤ  ਜ ਾਂਦ  ਲੈਣਦ ਰ ਦ  ਸਮੂਡਹਕ ਬੀਮ  ਹ।ੈ ਇਹ ਬੀਮ  ਤੁਹ ਿੀ ਮੌਤ ਜ ਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜ ਾਂਦੀ ਗੰਭੀਰ ਡਬਮ ਰੀ ਦੀ ਸਡਿਤੀ ਡਵਿੱਚ ਤੁਹ ਿੇ ਮੌਰਗੇਜ ਨੰੂ 

ਅਦ  ਕਰਨ ਜ ਾਂ ਘਟ ਉਣ ਡਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ  ਹ।ੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਕਸੇ ਅਸਮਰਿਤ  ਕ ਰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋਜ ਾਂ ਡਬਨ ਾਂ ਇਿੱਛ  ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜ ਾਂਦੀ ਹ ੈਤ ਾਂ ਇਹ ਤੁਹ ਿੇ 

ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਭੁਗਤ ਨ ਾਂ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ  ਹ।ੈ 
 

ਆਈਟਮ ਵਰਣਨ 

ਸੁਰਿੱਡਿਆ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਕਸੇ ਅਸਮਰਿਤ  ਕ ਰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਬਨ ਾਂ ਇਿੱਛ  ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਚਲੇ ਜ ਣ ਦ  ਸ ਹਮਣ  ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹ ਨੂੰ ਡਕਸੇ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜ ਾਂਦੀ ਗੰਭੀਰ 

ਡਬਮ ਰੀ ਦ  ਪਤ  ਲਿੱਗਦ  ਹੈ, ਜ ਾਂ ਤੁਹ ਿੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਡਿਤੀ ਡਵਿੱਚ, ਤੁਹ ਿੇ CIBC ਮੌਰਗੇਜ ਲਈ ਡਵਿੱਤੀ ਸੁਰਿੱਡਿਆ। 

ਤੁਰੰਤ ਕਵਰੇਜ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸ ਰੇ ਡਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵ ਲ ਾਂ ਦ  ਜਵ ਬ "ਨਹੀਂ" ਡਦੰਦੇ ਹੋ ਅਤ ੇਤੁਹ ਿ  CIBC ਮੌਰਗੇਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜ ਾਂਦ  ਹੈ, ਤ ਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਰਵ ਨਗੀ ਅਤ ੇ

ਕਵਰੇਜ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜ ਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਸਹੂਲਤ ਆਪਣੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪਰੀਮੀਅਮ ਾਂ ਲਈ ਵਿੱਿਰੇ ਭੁਗਤ ਨ ਕਰਨ ਬ ਰੇ ਡਚੰਤ  ਨ  ਕਰੋ — ਉਹ ਤੁਹ ਿੇ CIBC ਮੌਰਗਜੇ ਭੁਗਤ ਨ ਡਵਿੱਚ ਸ਼ ਮਲ ਕੀਤੇ ਜ ਾਂਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ CIBC ਮੌਰਗੇਜ ਭੁਗਤ ਨ ਦੀ ਵ ਰਵ ਰਤ  ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਤ ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਵਵਸਡਿਤ ਹੋ ਜ ਾਂਦ ੇਹਨ। 

 

ਵਧੇਰੇ ਜ ਣਨ ਲਈ: 
ਅਿੱਜ ਡਕਸੇ CIBC ਸਲ ਹਕ ਰ ਨ ਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ, 

ਡਕਊਬੈਕ ਿੇਤਰ: 1 866 307-2555 

ਬ ਕੀ ਦ  ਕੈਨੇਿ : 1 866 321-3639 
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ਇਸ ਬੀਮੇ ਦੀ ਿਰੀਦ ਡਵਕਲਡਪਕ ਹ ੈਅਤੇ ਡਕਸੇ ਵੀ CIBC ਉਤਪ ਦ ਜ ਾਂ ਸੇਵ  ਨੰੂ ਪਰ ਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ ਇਸ ਉਤਪ ਦ ਦੇ ਸ ਰ ਡਵਿੱਚ ਡਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ ਣਕ ਰੀ ਦ  

ਮਕਸਦ ਡਸਰਫ ਇਿੱਕ ਆਮ ਸ ਰ ਹ।ੈ ਲ ਭ ਾਂ, ਲ ਗਤ, ਯੋਗਤ  ਸ਼ਰਤ ਾਂ, ਸੀਮ ਵ ਾਂ ਅਤ ੇਅਲਡਹਦਗੀਆਾਂ (ਅਲਡਹਦਗੀਆਾਂ ਅਡਜਹੇ ਹ ਲ ਤ ਹਨ ਜਦੋਂ ਲ ਭ ਾਂ ਦ  ਭੁਗਤ ਨ ਨਹੀਂ 

ਕੀਤ  ਜ ਵੇਗ ) ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਮੇਤ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਡਵਆਾਂ ਲਈ ਡਕਰਪ  ਕਰਕੇ ਬੀਮੇ1 ਦ  ਸਰਟੀਡਫਕੇਟ ਦੇਿੋ। 

CIBC ਮੌਰਗੇਜ ਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਬੀਮ  ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਡਬਮ ਰੀ ਬੀਮ  

ਸ ਰ ਜੀਵਨ ਬੀਮ  ਖ਼ਤਰਨ ਕ ਡਬਮ ਰੀ ਦ  ਬੀਮ  

ਇਹ ਕੀ ਕਵਰ ਕਰਦ  ਹੈ ਜ ਨੀ ਨੁਕਸ ਨ। ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗੰਭੀਰ ਡਬਮ ਰੀ (ਕੈਂਸਰ, ਤੀਬਰ ਡਦਲ ਦ  ਦੌਰ , ਜ ਾਂ ਸਟਰੋਕ) ਦ  ਡਨਦ ਨ। 

ਕੌਣ ਅਰਜ਼ੀ ਦ ੇਸਕਦ  ਹੈ • ਕੈਨੇਿ  ਦ  ਵਸਨੀਕ; 

• 18 ਤੋਂ 64 ਸ ਲ ਦੀ ਉਮਰ*; 

• CIBC ਮੌਰਗੇਜ ਲਈ ਪਰਵ ਡਨਤ 

• CIBC ਮੌਰਗੇਜ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਕਰਜ਼  ਲੈਣ ਵ ਲ , ਸਡਹ-ਕਰਜ਼  ਲੈਣ 

ਵ ਲ  ਜ ਾਂ ਗ ਰੰਟਰ; ਅਤ ੇ

• ਤੁਹ ਿੇ ਸ ਰੇ ਜੀਵਨ-ਬੀਮ  ਵ ਲੇ CIBC ਮੌਰਗੇਜ ਾਂ 'ਤੇ ਪਡਹਲ ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 

$750,000 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਦ  ਜੀਵਨ ਬੀਮ  ਨਹੀਂ ਹੋਣ  ਚ ਹੀਦ  

*ਡਧਆਨ ਡਦਓ: ਜੇਕਰ ਤੁਹ ਿੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਰ ਪਤ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਤੁਹ ਿੀ ਉਮਰ 

65 ਅਤ ੇ69 ਸ ਲ ਦੇ ਡਵਚਕ ਰ ਹੈ, ਤ ਾਂ ਤੁਸੀਂ 

"ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਪਡਹਲ ਾਂ ਤੋਂ ਮ ਨਤ " ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

• ਕੈਨੇਿ  ਦ  ਵਸਨੀਕ; 

• 18 ਤੋਂ 55 ਸ ਲ ਦੀ ਉਮਰ*; 

• CIBC ਮੌਰਗੇਜ ਲਈ ਪਰਵ ਡਨਤ 

• CIBC ਮੌਰਗੇਜ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਕਰਜ਼  ਲੈਣ ਵ ਲ , ਸਡਹ-ਕਰਜ਼  ਲੈਣ ਵ ਲ  ਜ ਾਂ 

ਗ ਰੰਟਰ; ਅਤ ੇ

• ਤੁਹ ਿੇ ਸ ਰੇ ਗੰਭੀਰ ਡਬਮ ਰੀ ਦੇ ਬੀਮੇ ਵ ਲੇ CIBC ਮੌਰਗੇਜ ਾਂ 'ਤੇ ਪਡਹਲ ਾਂ ਤੋਂ 

ਹੀ $500,000 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਦ  ਗੰਭੀਰ ਡਬਮ ਰੀ ਦ  ਬੀਮ  ਨਹੀਂ ਹੋਣ  ਚ ਹੀਦ  

*ਡਧਆਨ ਡਦਓ: ਜੇਕਰ ਤੁਹ ਿੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਰ ਪਤ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਤੁਹ ਿੀ ਉਮਰ 56 ਅਤ ੇ

69 ਸ ਲ ਦ ੇਡਵਚਕ ਰ ਹੈ, ਤ ਾਂ ਤੁਸੀਂ "ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਪਡਹਲ ਾਂ ਤੋਂ ਮ ਨਤ " ਲਈ 

ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਇਹ ਡਕੰਨ  ਭੁਗਤ ਨ ਕਰਦ  ਹੈ ਲ ਭ ਦੀ ਰਕਮ ਤੁਹ ਿੀ ਮੌਤ ਦੀ ਡਮਤੀ ਨੰੂ, ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਲ ਭ ਤਿੱਕ, ਤੁਹ ਿੇ 

ਬੀਮੇ ਵ ਲੇ CIBC ਮੌਰਗੇਜ ਦ  ਬ ਕੀ ਬਡਚਆ ਮੂਲ ਬਕ ਇਆ ਹੈ। 

 ਤੁਹ ਿੇ ਜੀਵਨ-ਬੀਮ  ਵ ਲੇ CIBC ਮੌਰਗੇਜ ਾਂ ਲਈ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਲ ਭ 

$750,000 ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਡਜਹ ੇਮ ਮਲੇ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ ਡਜਿੱਿੇ 

ਤੁਹ ਿੇ ਮੌਰਗੇਜ ਨੂੰ ਡਸਰਫ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤ  ਡਗਆ ਹੈ। 

ਲ ਭ ਦੀ ਰਕਮ ਤੁਹ ਿੇ ਡਨਦ ਨ ਦੀ ਡਮਤੀ ਨੂੰ, ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਲ ਭ ਤਿੱਕ, ਤੁਹ ਿੇ 

ਬੀਮੇ ਵ ਲੇ CIBC ਮੌਰਗੇਜ ਦ  ਬ ਕੀ ਬਡਚਆ ਮੂਲ ਬਕ ਇਆ ਹੈ। ਤੁਹ ਿੇ 

ਗੰਭੀਰ ਡਬਮ ਰੀ ਦੇ ਬੀਮੇ ਵ ਲੇ CIBC ਮੌਰਗੇਜ ਾਂ ਲਈ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਲ ਭ 

$500,000 ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਡਜਹ ੇਮ ਮਲੇ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ ਡਜਿੱਿੇ ਤੁਹ ਿੇ ਮੌਰਗੇਜ 

ਨੂੰ ਡਸਰਫ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤ  ਡਗਆ ਹੈ। 

ਅਲਡਹਦਗੀਆਾਂ  

(ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ। 

ਵੇਰਡਵਆਾਂ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦ  

ਸਰਟੀਡਫਕੇਟ ਦੇਿੋ) 

ਕੋਈ ਲ ਭ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦ  ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ: 

• ਡਕਸੇ ਅਪਰ ਡਧਕ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਜ ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਡਸ਼ਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 

ਤੁਹ ਿੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜ ਾਂਦੀ ਹੈ 

• ਤੁਹ ਿ  ਬੀਮ  ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਡਮਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਸ ਲ ਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ 

ਿੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ 

ਕੋਈ ਲ ਭ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦ  ਹੈ ਜੇਕਰ: 

• ਤੁਹ ਿ  ਡਨਦ ਨ ਕੈਂਸਰ, ਤੀਬਰ ਡਦਲ ਦ  ਦੌਰ , ਜ ਾਂ ਸਟਰੋਕ ਦੀ ਪਡਰਭ ਸ਼  

ਨੂੰ ਪੂਰ  ਨਹੀਂ ਕਰਦ  ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਬੀਮੇ ਦੇ ਸਰਟੀਡਫਕੇਟ ਡਵਿੱਚ ਪਡਰਭ ਡਸ਼ਤ 

ਕੀਤ  ਡਗਆ ਹੈ 

ਡਧਆਨ ਡਦਓ: ਸ ਰੇ ਕੈਂਸਰ, ਡਦਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਸਟਰੋਕ 

ਇਸ ਬੀਮੇ ਦੁਆਰ  ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜ ਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੇਰਡਵਆਾਂ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦ  

ਸਰਟੀਡਫਕੇਟ ਦੇਿੋ 

• ਕੈਂਸਰ ਦ  ਤੁਹ ਿ  ਡਨਦ ਨ, ਜ ਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਡਨਦ ਨ ਤਿੱਕ ਡਲਜ ਉਣ ਵ ਲੇ 

ਡਚੰਨਹ, ਲਿੱਛਣ ਜ ਾਂ ਜ ਾਂਚ ਾਂ, ਤੁਹ ਿੀ ਬੀਮ  ਕਵਰੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਡਮਤੀ ਤੋਂ 

90 ਡਦਨ ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦ ੇਹਨ 

• ਡਕਸ ੇਗੰਭੀਰ ਡਬਮ ਰੀ ਦ  ਪਤ  ਲਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬ ਅਦ 30 ਡਦਨ ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹ ਿੀ 

ਮੌਤ ਹੋ ਜ ਾਂਦੀ ਹੈ 

ਉਮਰ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਖ਼ਤਮ ਹੰੁਦੀ ਹੈ 70 70 
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ਸ ਰ ਜੀਵਨ ਬੀਮ  ਖ਼ਤਰਨ ਕ ਡਬਮ ਰੀ ਦ  ਬੀਮ  

ਤੁਹ ਿੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਲ ਗਤ 

ਕੀ ਹੈ 
ਤੁਹ ਿ  ਮਹੀਨ ਵ ਰ2 ਪਰੀਮੀਅਮ ਤੁਹ ਿੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਡਮਤੀ 'ਤੇ ਤੁਹ ਿੀ ਉਮਰ, 

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ3 ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਸਰਟੀਡਫਕੇਟ ਡਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਨਰਤ 

ਲ ਗੂ ਪਰੀਮੀਅਮ ਦਰ4 'ਤੇ ਅਧ ਰਤ ਹੰੁਦ  ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋ ਡਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦ  

ਮੌਰਗੇਜ 'ਤੇ ਜੀਵਨ-ਬੀਮ  ਹੈ, ਤ ਾਂ ਪਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਿੀ ਉਮਰ ਵ ਲੇ 

ਡਵਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਅਧ ਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ (ਡਸਰਫ਼ ਤ ਾਂ ਲ ਗੂ ਹੰੁਦ  ਹੈ ਜੇਕਰ 

ਦੋ ਡਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨੇ ਇਿੱਕੋ ਡਮਤੀ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 

ਡਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ)। 

ਇਸ ਬ ਰੇ ਵੇਰਡਵਆਾਂ ਲਈ ਡਕ ਹੋਰ ਸ ਰੇ ਮ ਮਡਲਆਾਂ ਡਵਿੱਚ ਪਰੀਮੀਅਮ ਦੀ 

ਗਣਨ  ਡਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜ ਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਗਣਨ  ਕਰਨ ਦੀਆਾਂ 

ਉਦ ਹਰਨ ਾਂ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦ  ਸਰਟੀਡਫਕੇਟ ਦੇਿੋ। 

ਤੁਹ ਿ  ਮਹੀਨ ਵ ਰ2 ਪਰੀਮੀਅਮ ਤੁਹ ਿੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਡਮਤੀ 'ਤੇ ਤੁਹ ਿੀ ਉਮਰ, 

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ3 ਅਤ ੇਬੀਮੇ ਦੇ ਸਰਟੀਡਫਕੇਟ ਡਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਨਰਤ ਲ ਗੂ 

ਪਰੀਮੀਅਮ ਦਰ4 'ਤੇ ਅਧ ਰਤ ਹੁੰਦ  ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਰਗੇਜ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮ ਰੀ ਲਈ 

ਦੋ ਡਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦ  ਬੀਮ  ਕੀਤ  ਜ ਾਂਦ  ਹੈ, ਤ ਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰੀਮੀਅਮ ਹਰੇਕ 

ਬੀਮ ਯੁਕਤ ਡਵਅਕਤੀ ਲਈ ਡਵਅਕਤੀਗਤ ਪਰੀਮੀਅਮ ਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਗਣਨ  

ਕਰਕ ੇਅਤ ੇਨਤੀਜੇ ਨੂੰ 85% (ਜੋ ਡਕ 15% ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ) ਨ ਲ ਗੁਣ  ਕਰਕ ੇ

ਨਿਰਧਾਨਰਤ ਕੀਤ  ਜ ਾਂਦ  ਹੈ। ਪਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਗਣਨ  ਡਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜ ਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ 

ਦੀਆਾਂ ਉਦ ਹਰਨ ਾਂ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦ  ਸਰਟੀਡਫਕੇਟ ਦੇਿੋ। 

 

CIBC ਡਗਰਵੀਨ ਮੇ ਲਈ ਡਿਸਏਡਬਡਲਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਡਿਸਏਡਬਡਲਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਿੱਸ 

ਸ ਰ ਡਿਸਏਡਬਡਲਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਡਿਸਏਡਬਡਲਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਿੱਸ 

ਇਹ ਕੀ ਕਵਰ ਕਰਦ  ਹੈ ਡਬਮ ਰੀ ਜ ਾਂ ਸਿੱਟ ਦੇ ਕ ਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਅਸਮਰਿਤ । 

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਡਕ ਤੁਸੀਂ ਡਬਮ ਰੀ ਜ ਾਂ ਸਿੱਟ ਦੇ ਕ ਰਨ, ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ 

ਤਰਹ ਾਂ ਅਸਮਰਿ ਹੋਵੋ: 

• ਤੁਹ ਿੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀਆਾਂ ਡਨਯਡਮਤ ਡਿਊਟੀਆਾਂ ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ 

ਤੁਸੀਂ ਅਸਮਰਿ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਡਹਲ ਾਂ ਲਿੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ; ਜ ਾਂ 

• ਤੁਹ ਿੇ ਮੁਿੱਿ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਿਊਟੀਆਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਕ 

ਮੌਸਮੀ ਕਰਮਚ ਰੀ ਹੋ 

ਡਬਮ ਰੀ ਜ ਾਂ ਸਿੱਟ ਦੇ ਕ ਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਅਪ ਡਹਜਤ  (ਡਿਸਏਡਬਡਲਟੀ 

ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ), ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗ ਰ ਦ  ਅਣਇਿੱਛਤ ਨੁਕਸ ਨ (ਨੌਕਰੀ ਚਲੇ ਜ ਣ ਦ  ਬੀਮ )। 

ਨੌਕਰੀ ਚਲੇ ਜ ਣ ਦ  ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਕ ਤੁਹ ਨੰੂ ਤੁਹ ਿੇ ਰੁਜ਼ਗ ਰਦ ਤ  ਦੁਆਰ  

ਅਣਇਿੱਛਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਿ ਸਤ ਕੀਤ  ਡਗਆ ਸੀ (ਕ ਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ), ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ 

ਸਿ ਈ ਛ ਾਂਟੀ ਵੀ ਸ਼ ਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਿ  ਸਰਕ ਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗ ਰ ਬੀਮ  ਲ ਭ 

ਪਰ ਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਚਲੇ ਜ ਣ ਡਵਿੱਚ ਹੜਤ ਲ ਜ ਾਂ ਅਸਿ ਈ ਛ ਾਂਟੀ 

ਸ਼ ਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਕੌਣ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦ  ਹੈ • ਕੈਨੇਿ  ਦ  ਵਸਨੀਕ; 

• 18 ਤੋਂ 64 ਸ ਲ ਦੀ ਉਮਰ; 

• CIBC ਮੌਰਗੇਜ ਲਈ ਪਰਵ ਡਨਤ 

• CIBC ਮੌਰਗੇਜ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਕਰਜ਼  ਲੈਣ ਵ ਲ , ਸਡਹ-ਕਰਜ਼  ਲੈਣ ਵ ਲ  

ਜ ਾਂ ਗ ਰੰਟਰ; 

• ਡਕਸੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਸਮਰਿਤ  ਲ ਭ ਪਰ ਪਤ ਨ  ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ; 

ਅਤੇ 

• ਲ ਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗ ਰ ਡਵਿੱਚ ਲਿੱਗੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਪਰਤੀ ਹਫ਼ਤ  ਘਿੱਟੋ-

ਘਿੱਟ 25 ਘੰਟੇ ਲਈ ਤੁਹ ਿੇ ਮੁਿੱਿ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀਆਾਂ ਤੁਹ ਿੀਆਾਂ ਡਨਯਮਤ 

ਡਿਊਟੀਆਾਂ ਜ ਾਂ ਇਿੱਕ ਮੌਸਮੀ ਕਰਮਚ ਰੀ ਵਜੋਂ ਤੁਹ ਿੀਆਾਂ ਡਿਊਟੀਆਾਂ 

ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਕ ਮੌਸਮੀ ਕਰਮਚ ਰੀ ਹੋ, ਤ ਾਂ 

ਲ ਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਇਿੱਕ ਡਪਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤ  

ਹੋਣ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ। 

 

• ਕੈਨੇਿ  ਦ  ਵਸਨੀਕ; 

• 18 ਤੋਂ 64 ਸ ਲ ਦੀ ਉਮਰ; 

• CIBC ਮੌਰਗੇਜ ਲਈ ਪਰਵ ਡਨਤ 

• CIBC ਮੌਰਗੇਜ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਕਰਜ਼  ਲੈਣ ਵ ਲ , ਸਡਹ-ਕਰਜ਼  ਲੈਣ ਵ ਲ  ਜ ਾਂ ਗ ਰੰਟਰ; 

• ਡਕਸੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਪ ਡਹਜਤ  ਲ ਭ ਪਰ ਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ; 

• ਲ ਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗ ਰ ਡਵਿੱਚ ਲਿੱਗੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਪਰਤੀ ਹਫ਼ਤ  ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 25 ਘੰਟੇ 

ਲਈ ਤੁਹ ਿੇ ਮੁਿੱਿ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀਆਾਂ ਤੁਹ ਿੀਆਾਂ ਡਨਯਮਤ ਡਿਊਟੀਆਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ 

ਹੋਵੋ; ਅਤੇ ਲ ਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 

• ਮੌਸਮੀ ਕਰਮਚ ਰੀ ਨ  ਹੋਵੋ; ਅਤੇ 

• ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਡਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗ ਰ ਡਵਿੱਚ, ਇਿੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦ ਰ, ਉਸਦ  ਇਿੱਕ 

ਕੰਟਰੋਡਲੰਗ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਿਰ ਨ  ਹੋਵੋ ਡਜਸ ਡਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜ ਾਂ 

ਤੁਹ ਿੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਡਰਵ ਰ ਦੇ ਡਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰ  ਜ ਾਂ ਡਕਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ 

ਪਡਰਵ ਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰ  ਮ ਲਕੀ ਜ ਾਂ ਡਨਯੰਤਡਰਤ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰ  ਨੌਕਰੀ 

'ਤੇ ਨ  ਰਿੱਡਿਆ ਡਗਆ ਹੋਵੇ। 

ਇਹ ਡਕੰਨ  ਭੁਗਤ ਨ ਕਰਦ  

ਹੈ 

ਇਿੱਕ ਡਨਸ਼ਡਚਤ ਮਹੀਨ ਵ ਰ ਲ ਭ ਰਕਮ5 ਦ  ਭੁਗਤ ਨ ਕਰਦ  ਹੈ, ਜੋ ਡਕ, 

ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਲ ਭ ਤਿੱਕ, ਤੁਹ ਿੇ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਮਹੀਨ ਵ ਰ ਮੂਲ ਅਤੇ ਡਵਆਜ 

ਦੇ ਭੁਗਤ ਨ ਾਂ 'ਤੇ ਅਧ ਰਤ ਹੈ। ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਮਹੀਨ ਵ ਰ ਲ ਭ, ਅਡਧਕਤਮ 

24 ਮਹੀਡਨਆਾਂ ਦੀ ਡਮਆਦ ਲਈ, $3,000 ਪਰਤੀ ਮਹੀਨ  ਹੈ। 

 ਤੁਹ ਿੇ ਸ ਰੇ ਅਸਮਰਿਤ  ਦੇ ਬੀਮੇ ਵ ਲੇ CIBC ਮੌਰਗੇਜ ਾਂ ਲਈ 

ਅਸਮਰਿਤ  ਦੀ ਹਰੇਕ ਘਟਨ  ਲਈ ਭੁਗਤ ਨ ਯੋਗ ਅਡਧਕਤਮ ਕੁਿੱਲ ਲ ਭ 

$150,000 ਹੈ। 

 

ਡਿਸਏਡਬਡਲਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ (ਅਸਮਰਿਤ  ਬੀਮ ): ਡਕਰਪ  ਕਰਕੇ ਡਿਸਏਡਬਡਲਟੀ 

ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਭ ਗ ਡਵਿੱਚ ਵਰਡਣਤ ਲ ਭ ਦੇਿੋ। 

ਨੌਕਰੀ ਚਲੇ ਜ ਣ ਦ  ਬੀਮ : ਇਿੱਕ ਡਨਸ਼ਡਚਤ ਮਹੀਨ ਵ ਰ ਲ ਭ ਰਕਮ5 ਦ  ਭੁਗਤ ਨ 

ਕਰਦ  ਹੈ, ਜੋ ਡਕ, ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਲ ਭ ਤਿੱਕ, ਤੁਹ ਿੇ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਮਹੀਨ ਵ ਰ ਮੂਲ ਅਤੇ 

ਡਵਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤ ਨ ਾਂ 'ਤੇ ਅਧ ਰਤ ਹੈ। ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਮਹੀਨ ਵ ਰ ਲ ਭ, ਅਡਧਕਤਮ 6 

ਮਹੀਡਨਆਾਂ ਦੀ ਡਮਆਦ ਲਈ, $3,000 ਪਰਤੀ ਮਹੀਨ  ਹੈ। 

 ਤੁਹ ਿੇ ਸ ਰੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਚਲੇ ਜ ਣ ਦੇ ਬੀਮੇ ਵ ਲੇ CIBC ਮੌਰਗੇਜ ਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ 

ਚਲੇ ਜ ਣ ਦੀ ਹਰੇਕ ਘਟਨ  ਲਈ ਅਡਧਕਤਮ ਕੁਿੱਲ ਲ ਭ $50,000 ਹੈ। 
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ਸ ਰ ਡਿਸਏਡਬਡਲਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਡਿਸਏਡਬਡਲਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਿੱਸ 

ਅਲਡਹਦਗੀਆਾਂ  

(ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ। 

ਵੇਰਡਵਆਾਂ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦ  

ਸਰਟੀਡਫਕੇਟ ਦੇਿੋ) 

ਕੋਈ ਲ ਭ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦ  ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ: 

• ਉਿੀਕ ਦੀ ਡਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰ ਨ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵ ਪਸ ਜ ਣ  

• ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀਆਾਂ ਆਪਣੀਆਾਂ ਡਨਯਡਮਤ ਡਿਊਟੀਆਾਂ ਨੂੰ 

ਡਨਭ ਉਣ ਡਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਹ ਾਂ ਅਸਮਰਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜ ਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਕ 

ਮੌਸਮੀ ਕਰਮਚ ਰੀ ਹੋ ਤ ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਿੱਿ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਡਿਊਟੀਆਾਂ ਨੂੰ ਡਨਭ ਉਣ ਡਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਹ ਾਂ ਅਸਮਰਿ ਨਹੀਂ ਹੋ 

• ਆਪਣੀ ਅਪ ਡਹਜਤ  ਦੇ ਕ ਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ  ਬੰਦ ਨ  ਕਰ ੋ

ਡਿਸਏਡਬਡਲਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ (ਅਸਮਰਿਤ  ਬੀਮ ): ਡਕਰਪ  ਕਰਕ ੇਡਿਸਏਡਬਡਲਟੀ 

ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਭ ਗ ਡਵਿੱਚ ਵਰਡਣਤ ਅਲਡਹਦਗੀਆਾਂ ਦੇਿੋ। 

ਨੌਕਰੀ ਚਲੇ ਜ ਣ ਦ  ਬੀਮ : ਨੌਕਰੀ ਚਲੇ ਜ ਣ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਲ ਭ ਦ  ਭੁਗਤ ਨ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤ  ਜ ਵੇਗ  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ: 

• ਨੌਕਰੀ ਚਲੇ ਜ ਣ ਦੀ ਡਮਤੀ ਤੋਂ ਪਡਹਲ ਾਂ ਦੇ 6 ਮਹੀਡਨਆਾਂ ਲਈ 

ਲਗ ਤ ਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹ ੇਸੀ 

• ਤੁਹ ਨੂੰ ਤੁਹ ਿੇ ਰੁਜ਼ਗ ਰਦ ਤ  ਦੁਆਰ  ਡਕਸੇ ਕ ਰਨ ਕਰਕ ੇਬਰਿ ਸਤ ਕੀਤ  

ਜ ਾਂਦ  ਹੈ 

• ਨੌਕਰੀ ਛਿੱਿ ਡਦੰਦੇ ਹੋ, ਡਰਟ ਇਰ ਹੋ ਜ ਾਂਦੇ ਹੋ ਜ ਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ 

ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋ 

ਉਿੀਕ ਡਮਆਦ ਲ ਭ ਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤ ਨ ਯੋਗ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਡਹਲ ਾਂ ਤੁਹ ਨੂੰ ਅਸਮਰਿ ਹੋਣ ਦੀ ਡਮਤੀ 

ਤੋਂ ਬ ਅਦ 60 ਡਦਨ ਉਿੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 

ਲ ਭ ਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤ ਨ ਯੋਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਡਹਲ ਾਂ ਤੁਹ ਨੰੂ ਅਸਮਰਿਤ  ਦੀ ਡਮਤੀ ਜ ਾਂ ਤੁਹ ਿੀ 

ਨੌਕਰੀ ਚਲੇ ਜ ਣ ਦੀ ਡਮਤੀ ਤੋਂ ਬ ਅਦ 60 ਡਦਨ ਉਿੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 

ਉਮਰ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਖ਼ਤਮ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ 

65 65 

ਤੁਹ ਿੇ ਬੀਮੇ ਦੀ 

ਲ ਗਤ ਕੀ ਹੈ 
ਤੁਹ ਿ  ਮਹੀਨ ਵ ਰ6 ਪਰੀਮੀਅਮ ਤੁਹ ਿੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਡਮਤੀ 'ਤੇ ਤੁਹ ਿੀ 

ਉਮਰ, ਡਨਸ਼ਡਚਤ ਮਹੀਨ ਵ ਰ ਲ ਭ ਦੀ ਰਕਮ5 ਅਤ ੇਬੀਮੇ ਦੇ ਸਰਟੀਡਫਕੇਟ 

ਡਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਨਰਤ ਲ ਗੂ ਪਰੀਮੀਅਮ ਦਰ4 'ਤੇ ਅਧ ਰਤ ਹੁੰਦ  ਹੈ। ਜੇਕਰ 

ਡਿਸਏਡਬਡਲਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜ ਾਂ ਡਿਸਏਡਬਡਲਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਿੱਸ ਲਈ ਦੋ 

ਡਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦ  ਬੀਮ  ਕੀਤ  ਜ ਾਂਦ  ਹੈ, ਤ ਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰੀਮੀਅਮ ਹਰੇਕ 

ਬੀਮ ਯੁਕਤ ਡਵਅਕਤੀ ਲਈ ਡਵਅਕਤੀਗਤ ਪਰੀਮੀਅਮ ਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ 

ਗਣਨ  ਕਰਕ ੇਅਤ ੇਨਤੀਜੇ ਨੂੰ 95% (ਜੋ ਡਕ 5% ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ) ਨ ਲ ਗੁਣ  

ਕਰਕ ੇਨਿਰਧਾਨਰਤ ਕੀਤ  ਜ ਾਂਦ  ਹੈ। ਪਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਗਣਨ  ਡਕਵੇਂ ਕੀਤੀ 

ਜ ਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀਆਾਂ ਉਦ ਹਰਨ ਾਂ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦ  ਸਰਟੀਡਫਕੇਟ ਦੇਿੋ। 

ਤੁਹ ਿ  ਮਹੀਨ ਵ ਰ6 ਪਰੀਮੀਅਮ ਤੁਹ ਿੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਡਮਤੀ 'ਤੇ ਤੁਹ ਿੀ ਉਮਰ, 

ਡਨਸ਼ਡਚਤ ਮਹੀਨ ਵ ਰ ਲ ਭ ਦੀ ਰਕਮ5 ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਸਰਟੀਡਫਕੇਟ ਡਵਿੱਚ 

ਨਿਰਧਾਨਰਤ ਲ ਗੂ ਪਰੀਮੀਅਮ ਦਰ4 'ਤੇ ਅਧ ਰਤ ਹੁੰਦ  ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡਿਸਏਡਬਡਲਟੀ 

ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜ ਾਂ ਡਿਸਏਡਬਡਲਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਿੱਸ ਲਈ ਦੋ ਡਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦ  ਬੀਮ  

ਕੀਤ  ਜ ਾਂਦ  ਹੈ, ਤ ਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰੀਮੀਅਮ ਹਰੇਕ ਬੀਮ ਯੁਕਤ ਡਵਅਕਤੀ ਲਈ 

ਡਵਅਕਤੀਗਤ ਪਰੀਮੀਅਮ ਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਗਣਨ  ਕਰਕ ੇਅਤ ੇਨਤੀਜੇ ਨੂੰ 95% 

(ਜੋ ਡਕ 5% ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ) ਨ ਲ ਗੁਣ  ਕਰਕ ੇਨਿਰਧਾਨਰਤ ਕੀਤ  ਜ ਾਂਦ  ਹੈ। 

ਪਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਗਣਨ  ਡਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜ ਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀਆਾਂ ਉਦ ਹਰਨ ਾਂ ਲਈ ਬੀਮੇ 

ਦ  ਸਰਟੀਡਫਕੇਟ ਦੇਿੋ। 

ਡਧਆਨ ਡਦਓ: ਹਰੇਕ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਦੋ ਡਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦ  ਬੀਮ  ਕੀਤ  ਜ  ਸਕਦ  ਹੈ। ਤੁਹ ਿ  ਇਿੱਕੋ ਮੌਰਗੇਜ 'ਤੇ ਡਿਸਏਡਬਲਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤ ੇਡਿਸਏਡਬਲਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਿੱਸ ਦੋਵ ਾਂ 

ਲਈ ਬੀਮ  ਨਹੀਂ ਕੀਤ  ਜ  ਸਕਦ  ਹੈ। 

ਡਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵ ਲ 

ਇਸ ਬੀਮੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹ ਨੰੂ ਡਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵ ਲ ਾਂ ਦੇ ਜਵ ਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। Canada Life ਇਹ ਨਿਰਧਾਨਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹ ਿੀ ਡਸਹਤ ਜ ਣਕ ਰੀ 

ਇਕਿੱਠੀ ਕਰਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇਵਰਤਦੀ ਹ ੈਡਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਯੋਗ ਹ।ੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਡਕਸੇ ਡਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵ ਲ ਦ  ਜਵ ਬ "ਹ ਾਂ" ਡਵਿੱਚ ਡਦੰਦ ੇਹ,ੋ ਤ ਾਂ Canada 

Life ਤੁਹ ਿੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮੀਡਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤ ੇਵ ਧੂ ਿ ਕਟਰੀ ਜ ਣਕ ਰੀ ਪਰ ਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹ ਿੇ ਨ ਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਹ ੈਡਕ ਤੁਹ ਿੇ ਡਸਹਤ 

ਸੰਬੰਧੀ ਸਵ ਲ ਾਂ, ਅਤ ੇCanada Life ਦੁਆਰ  ਪੁਿੱਛੇ ਗਏ ਹੋਰ ਸਵ ਲ ਾਂ ਦੇ ਜਵ ਬ, ਸਿੱਚ,ੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ (ਜ ਾਂ ਤੁਹ ਿੀ ਜ ਇਦ ਦ) ਦ ਅਵ  ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, 

ਤ ਾਂ Canada Life ਤੁਹ ਿੇ ਡਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵ ਲ ਾਂ ਅਤੇ Canada Life ਦੁਆਰ  ਪੁਿੱਛੇ ਗਏ ਡਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਵ ਲ ਾਂ ਦੇ ਜਵ ਬ ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਡਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨ ਾਂ ਸਵ ਲ ਾਂ 

ਦੇ ਸਿੱਚ,ੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਜਵ ਬ ਦੇਣ ਡਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤ  ਤੁਹ ਿੀ ਬੀਮ  ਕਵਰੇਜ ਨੰੂ ਅਵੈਧ ਬਣ  ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

ਤੁਹ ਿੀ ਕਵਰੇਜ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰ ੂਹੁੰਦੀ ਹੈ 

ਤੁਹ ਿੀ ਬੀਮੇ ਨੰੂ CIBC ਨੰੂ ਤੁਹ ਿੀ ਦਸਤਿਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਭਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਰ ਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਡਮਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਡਦਿੱਤੀ ਜ ਾਂਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤ  ਜਾਂਦ  ਹ ੈਜੇਕਰ: 

• ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਡਵਿੱਚ 'ਤੇ ਸ ਰੇ ਲ ਗੂ ਹੋਣ ਵ ਲੇ ਡਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵ ਲ ਾਂ ਦ  ਜਵ ਬ "ਨਹੀਂ" ਡਵਿੱਚ ਡਦਿੱਤ  ਹ;ੈ ਅਤੇ 

• ਤੁਹ ਿ  CIBC ਮੌਰਗੇਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹ ੋਡਗਆ ਹ ੈ
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ਹੋਰ ਸ ਰੀਆਾਂ ਸਡਿਤੀਆਾਂ ਡਵਿੱਚ, Canada Life ਤੁਹ ਿੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮੀਡਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ Canada Life ਦੀ ਸਮੀਡਿਆ ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਤੁਹ ਿੀ ਬੀਮ  ਕਵਰੇਜ ਮਨਜ਼ੂਰ 

ਹ ੋਜ ਾਂਦੀ ਹੈ, ਤ ਾਂ ਉਹ ਤੁਹ ਨੰੂ ਡਲਿਤੀ ਰੂਪ ਡਵਿੱਚ ਦਿੱਸਣਗੇ ਡਕ ਤੁਹ ਿੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹ ੋਗਈ ਹ ੈਅਤੇ ਤੁਹ ਿੀ ਬੀਮ  ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਡਮਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਗ।ੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹ ਿੀ 

ਬੀਮ  ਕਵਰੇਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤ ਾਂ Canada Life ਤੁਹ ਨੰੂ ਇਨਕ ਰ ਕੀਤੇ ਜ ਣ ਦ  ਨੋਡਟਸ ਦੇਵੇਗੀ। 

30- ਡਦਨ ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਡਿਆ ਦੀ ਡਮਆਦ ਅਤੇ ਰਿੱਦ ਡਕਵੇਂ ਕਰਨ  ਹ ੈ

ਤੁਹ ਿੇ ਕੋਲ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੀਡਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲ  ਕਰਨ ਲਈ ਡਕ ਕੀ ਇਹ ਤੁਹ ਿੀਆਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰ  ਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਤੁਹ ਿੇ ਬੀਮੇ ਦ  ਸਰਟੀਡਫਕੇਟ ਪਰ ਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ 

ਬ ਅਦ 30 ਡਦਨ ਹੁੰਦ ੇਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 30-ਡਦਨ ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਡਿਆ ਡਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿੱਦ ਕਰਦੇ ਹ,ੋ ਤ ਾਂ ਤੁਹ ਨੰੂ ਤੁਹ ਿੇ ਦੁਆਰ  ਭੁਗਤ ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਕਸੇ ਵੀ ਪਰੀਮੀਅਮ ਦ  

ਪੂਰ  ਡਰਫੰਿ ਪਰ ਪਤ ਹੋਵੇਗ । 

ਤੁਸੀਂ ਡਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ CIBC ਕ੍ਰੈਡਿਟਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈਲਪਲ ਈਨ ਨੰੂ 1 800 465-6020 'ਤੇ ਕ ਲ ਕਰਕੇ; ਡਕਸੇ CIBC ਬੈਂਡਕੰਗ ਸੈਂਟਰ ਡਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਰਿੱਦੀਕਰਨ ਫ ਰਮ ਨੰੂ ਭਰ ਕੇ; ਜ ਾਂ 

ਤੁਹ ਿੇ CIBC ਬੈਂਡਕੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨੰੂ ਰਿੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਿੱਕ ਪਿੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ, ਇਸ ਡਵਕਲਡਪਕ ਬੀਮ  ਕਵਰੇਜ ਨੰੂ ਰਿੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਦ ਅਵ  ਡਕਵੇਂ ਕਰਨ  ਹ ੈ

ਦ ਅਵ  ਫ ਰਮ ਡਕਸੇ ਵੀ CIBC ਬੈਂਡਕੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ, cibc.com  'ਤੇ ਜ  ਕੇ ਜ ਾਂ CIBC ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈਲਪਲ ਈਨ ਨੰੂ 1 800 465-6020 'ਤੇ ਕ ਲ ਕਰਕੇ ਉਪਲਬਧ 

ਹਨ। ਅਸੀਂ ਡਸਫ਼ ਡਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ ਾਂ ਡਕ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮ ਯੁਕਤ ਘਟਨ  ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਡਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹ ੋਸਕੇ ਦ ਅਵ  ਕਰੋ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹ ਿ  ਦ ਅਵ  ਮਨਜ਼ੂਰ ਹ ੋਜ ਾਂਦ  ਹ,ੈ ਤ ਾਂ Canada Life CIBC ਨੰੂ ਲ ਭ ਦ  ਭੁਗਤ ਨ ਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ CIBC ਤੁਹ ਿੇ ਬੀਮੇ ਵ ਲੇ CIBC ਮੌਰਗੇਜ 'ਤੇ ਲ ਭ ਦ  

ਭੁਗਤ ਨ ਲ ਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। Canada Life ਦੇ ਕੋਲ ਦ ਅਵੇ ਦ ਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮ ਾਂ ਸੀਮ ਵ ਾਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਵੇਰਡਵਆਾਂ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦ  ਸਰਟੀਡਫਕੇਟ ਦੇਿੋ। 

ਵਧੀਕ ਸਵ ਲ ਾਂ ਲਈ ਡਕਸ ਨ ਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ  ਹੈ 

ਡਕਰਪ  ਕਰਕੇ Canada Life ਜ ਾਂ CIBC ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈਲਪਲ ਈਨ ਨ ਲ ਇਿੱਿੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: 

Canada Life 

1 800 387-4495 

canadalife.com 

The Canada Life Assurance Company 

330 University Avenue 

Toronto, ON M5G 1R8 

 

CIBC ਬ ਰੇ ਜ ਣਕ ਰੀ 

CIBC ਕ੍ਰੈਡਿਟਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈਲਪਲ ਈਨ 

1 800 465-6020 

CIBC Creditor Customer Service 

PO Box 3020 

Mississauga STN A  

Mississauga, ON L5A 4M2 

ਇਸ ਬੀਮੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵ ਵ ਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵ ਉਣ ਲਈ CIBC ਨੰੂ Canada Life ਤੋਂ ਫੀਸ ਾਂ ਪਰ ਪਤ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ ਵ , ਗਰੁਿੱਪ ਪ ਡਲਸੀ ਤਡਹਤ ਜੋਿਮ ਲਈ ਮੁੜ 

ਤੋਂ ਬੀਮ  ਹੋ ਸਕਦ  ਹ,ੈ ਜੋ CIBC ਨ ਲ ਸਬੰਨਧਤ ਮੁੜ-ਬੀਮ  ਕਰਨ ਵ ਲੇ ਬੀਮ ਕ ਰ ਕੋਲ ਸਮੁਿੱਚ ੇਰੂਪ ਡਵਿੱਚ ਜ ਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਡਵਿੱਚ ਹ ੋਸਕਦ  ਹ।ੈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੀਮ  ਕਰਨ ਵ ਲ  ਬੀਮ ਕ ਰ 

ਇਸ ਇੰਤਜ਼ ਮ ਤਡਹਤ ਮੁੜ ਬੀਮੇ ਵ ਲੀ ਆਮਦਨ ਕਮ ਉਂਦ  ਹ।ੈ CIBC ਵਿੱਲੋਂ  ਇਸ ਬੀਮੇ ਨੰੂ ਪਰੋਤਸ ਡਹਤ ਕਰਨ ਵ ਲੇ ਪਰਡਤਡਨਧੀ ਮੁਆਵਜ਼  ਪਰ ਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

 

1 ਡਕਰਪ  ਕਰਕੇ cibc.com/insurance 'ਤੇ ਬੀਮੇ ਦ  ਨਮੂਨ  ਸਰਟੀਡਫਕੇਟ ਦੇਿੋ ਜ ਾਂ The Canada Life Assurance Company ਦੇ ਗ ਹਕ ਸੇਵ  ਦਫ਼ਤਰ ਨੰੂ 1 800 387-4495 'ਤੇ ਕ ਲ ਕਰੋ। 

2 ਜੇਕਰ ਤੁਹ ਿੀ CIBC ਮੌਰਗੇਜ ਭੁਗਤ ਨ ਦੀ ਵ ਰਵ ਰਤ  ਮਹੀਨ ਵ ਰ ਤੋਂ ਇਲ ਵ  ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਤ ਾਂ ਤੁਹ ਿ  ਬੀਮ  ਪਰੀਮੀਅਮ ਉਸ ਅਨੁਸ ਰ ਡਵਵਸਡਿਤ ਕੀਤ  ਜ ਵੇਗ । 

3 ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੁਹ ਿੇ CIBC ਮੌਰਗੇਜ ਲਈ ਪਰਦ ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੀਮੇ ਦੀ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਿ ਲਰ ਰਕਮ ਹੈ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਬੀਮੇ ਦੇ ਸਰਟੀਡਫਕੇਟ ਡਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤ  ਡਗਆ ਹੈ। 

4 ਤੁਹ ਿੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪਰਭ ਵੀ ਹੋਣ ਦੌਰ ਨ ਤੁਹ ਿੇ ਪਰੀਮੀਅਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਪ ਡਲਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਲਈ ਪਰੀਮੀਅਮ ਦਰ ਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਾਂ ਜ ਾਂਦੀਆਾਂ। 

5 ਡਨਸ਼ਡਚਤ ਮਹੀਨ ਵ ਰ ਲ ਭ ਦੀ ਰਕਮ ਦ  ਮਤਲਬ ਹੈ: 

i. ਜੇਕਰ ਤੁਹ ਿੀ ਬੀਮੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜ ਾਂਦੀ ਹੈ: $3000 ਦੇ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਮਹੀਨ ਵ ਰ ਲ ਭ ਤਿੱਕ, ਤੁਹ ਿੀ ਅਰਜ਼ੀ ਡਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਨਰਤ ਮਹੀਨ ਵ ਰ ਲ ਭ ਦੀ ਰਕਮ ਜੋ ਤੁਹ ਿੇ ਮਹੀਨ ਵ ਰ CIBC ਮੌਰਗੇਜ ਭੁਗਤ ਨ ਾਂ ਦੇ 

ਮੂਲ ਅਤੇ ਡਵਆਜ ਵ ਲੇ ਡਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਅਧ ਰਤ ਹੈ (ਨੇੜਲੇ $100 ਤਿੱਕ ਪੂਰਨ ਬਣ ਇਆ ਜ ਾਂਦ  ਹੈ)। 

ii. ਜੇਕਰ ਤੁਹ ਿੀ ਬੀਮੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹ ਿੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਡਪਛਲੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਆਧ ਰ 'ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਤ ਾਂ ਤੁਹ ਨੰੂ ਦਿੱਸੀ ਗਈ ਡਨਸ਼ਡਚਤ ਮਹੀਨ ਵ ਰ ਲ ਭ ਦੀ ਰਕਮ ਜ ਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਡਧਆਨ ਡਦਓ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੌਰਗੇਜ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤ ਨ ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ ਾਂ ਤੁਹ ਿੀ ਡਨਸ਼ਡਚਤ ਮਹੀਨ ਵ ਰ ਲ ਭ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। 

6 ਜੇਕਰ ਤੁਹ ਿੀ CIBC ਮੌਰਗੇਜ ਭੁਗਤ ਨ ਦੀ ਵ ਰਵ ਰਤ  ਮਹੀਨ ਵ ਰ ਤੋਂ ਇਲ ਵ  ਹੈ, ਤ ਾਂ ਤੁਹ ਿ  ਮਹੀਨ ਵ ਰ ਬੀਮ  ਪਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਡਨਸ਼ਡਚਤ ਮਹੀਨ ਵ ਰ ਲ ਭ ਰਕਮ ਤੁਹ ਿੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਸਰਟੀਡਫਕੇਟ ਡਵਿੱਚ ਦਰਸ ਏ ਅਨੁਸ ਰ ਡਵਵਸਡਿਤ ਕੀਤੀ ਜ ਵੇਗੀ। 

Canada Life ਅਤੇ ਡਿਜ਼ ਈਨ The Canada Life Assurance Company  

ਦੇ ਟਰ ੇਿਮ ਰਕ ਹਨ। CIBC ਲੋਗੋ ਡਿਜ਼ ਈਨ CIBC ਦ  ਇਿੱਕ ਟਰ ੇਿਮ ਰਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਲ ਇਸੰਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਰਡਤਆ ਡਗਆ ਹੈ। 

http://www.cibc.com/
https://www.canadalife.com/
http://www.cibc.com/insurance

