
ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ
ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ



REALTORS®  
ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਵਿਚ 
ਮਾਹਰ ਹਨ ਵਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਘਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ  
ਲੋਡ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

• ਘਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਤੇ ਿਾਓ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ 
ਕੇ ਕਾਗਜਾਤੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ ਵਕ ਸਭ ਕੁਝ 
ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱੁਝ ਿੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

• ਵਕਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਹੀ ਘਰ ਦੀ 
ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ ਵਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਖਰੀਦਨਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। 

• ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ ਵਿਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਵਪਛਲੇ ਇਕ 
ਸਾਲ ਵਿਚ ਿੇਚੀ ਹੈ। 

• ਇਕ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦਾ ਪਡ਼ੋਸ ਵਿਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਕੂਲ, ਪਾਰਕ 
ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੁਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

• ਇਹ ਿੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਮਾਵਲਕਾਨਾ ਲਾਭ 
ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ।

• ਮੌਰਗੇਿ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਿੱਖਰੇ ਵਰਣਦਾਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ  
ਿੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਵਚਤ ਹੈ। 

• ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਕਾਨਟੈਕ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ 
ਪੁੱਛਵਗੱਛ ਕਰੋ ਵਿਿੇਂ ਵਕ ਿਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਵਮਤੀ, 
ਨਾਲ ਵਮਲਣ ਿਾਲੇ ਸਾਿੋ-ਸਾਮਾਨ ਿਾਂ ਉਪਕਰਣ। 

• ਕਾਮਪਲੈਕਸ ਕਾਨਟੈਕਟਸ ਰਾਹੀਂ ਵਸੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। 

• ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਿਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ ਵਿਿੇਂ ਵਕ ਵਰਯਲ 
ਇਸਟੇਟ ਿਕੀਲ, ਹੋਮ ਅਪ੍ਰੇਜਰਸ ਅਤੇ ਹੋਮ ਇੰਸਪੈਕਟਰ। 

• ਅੰਤਮ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਗਦੇ ਖਰਚੀਆਂ ਦੀ ਯੋਿਨਾ  
ਵਤਆਰ ਕਰੋ।

REALTOR® ਨਾਲ ਚਲੋ
ਤੁਹਾਡਾ REALTOR® ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ  
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

ਹੇਠ ਵਦੱਤੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਵਸਰਫ ਸੂਚਨਾ ਲੱਭਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਾਂ ਕਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।  



ਵਿੱਤੀ ਵਤਆਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਹੈ?  

Mortgage ਕਰਜਦਾਤਾ ਕਰਜ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ 
ਵਨਰਧਾਰਨ ਦੋ ਤਰੀਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ – 
ਤੁਹਾਡੀ Gross Debt Service (GDS) ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੀ Total Debt Service (TDS) ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ। ਤੁਹਾਡਾ 
GDS ਅਨੁਪਾਤ ਲੋਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ, ਟੈਕਸ਼ ਅਤੇ ਹੀਵਡੰਗ ਲਾਗਤਾਂ 
ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਿਾਣ ਿਾਲੇ ਕੁਲ ਮਾਵਸਕ ਿੇਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਤਸ਼ਤ 
ਹੈ ਅਤੇ - ਿੇ ਤੁਸੀਂ condominium ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ - ਮਾਵਸਕ 
ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ ਫੀਸ ਦਾ ਅੱਧਾ। ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਅਨੁਭਿਵਸੱਧ ਆਮ ਵਨਯਮ ਦੇ 
ਮੁਤਾਬਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਿੀਡੀਐਸ ਅਨੁਪਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਲ ਮਾਵਸਕ ਿੇਤਨ ਦਾ 
32% ਤੋਂ ਿੱਧ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਡੀਐਸ ਅਨੁਪਾਤ 
ਮਾਵਸਕ ਹਾਉਵਸੰਗ ਲਾਗਤ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰੂਰੀ ਕੁਲ ਮਾਵਸਕ 
ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਤਸ਼ਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਕਰਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, 
ਵਿਿੇਂ ਵਕ ਕਾਰ ਲੋਨ ਿਾਂ ਲੀਜ, ਕ੍ੇਵਡਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਕ੍ੇਵਡਟ 
ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ 
ਟੀਡੀਐਸ ਅਨੁਪਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਲ ਮਾਵਸਕ ਆਮਦਨ ਦਾ 40% ਤੋਂ 
ਿੱਧ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਵਹਲੇ ਹੀ ਮੰਜੂਰੀ ਲੈ ਚੁਕੇ ਹੋ?

ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਮੌਰਗੇਿ ਦੀ ਪੂਰਿ-ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ 
ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਜਆਦਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ 
ਹੈ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਿਵਹਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਿੀ 
ਵਧਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਪੂਰਿ-ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਦੀ ਰਕਮ 
ਉਸ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵਜਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਿਵਹਣ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੂਰਿ-ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਵਦੰਦੀ 
ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਿਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਲੋਨ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਮੰਿੂਰ ਹੋ 
ਿਾਿੇਗੀ। ਿੇ ਬਾਜਾਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾਿਾਂ, ਵਬਆਿ ਦੀ ਦਰ, ਿਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ 
ਿਾਤੀ ਸਵਥਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ ਵਕੱਥੇ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ  
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਲੈਂਡਰ ਤੋਂ ਮੌਰਗੇਿ ਲੈਣ ਦੀ ਪੂਰਿ 
ਮੰਜੂਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਿੇਂ ਵਕ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੇ੍ਵਡਟ ਯੂਵਨਯਨ, ਿਾਂ 
ਮੌਰਗੇਿ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਲੈਂਡਰ ਵਿਚਕਾਰ 
ਮੱਧਸਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਰਗੇਿ ਬਰੋਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ 
ਤੋਂ ਮੌਰਗੇਿ ਦੇ ਵਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਰ ਵਬਆਿ ਦੀ ਦਰ ਬਾਰੇ 

ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਿੱਖਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਿੇਂ ਵਕ ਫਾਇਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ। ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਮੌਰਗੇਿ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਰਗੇਿ ਤੇ 
ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।  

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕ੍ੈਵਡਟ ਰੇਵਟੰਗ ਨੂੰ ਿਾਣਦੇ ਹੋ? 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕੇ੍ਵਡਟ ਵਰਪੋਰਟ ਦੀ ਇਕ 
ਕਾਪੀ ਲਈ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਵਕ ਉਸ ਵਿਹ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ 
ਵਕਉਂਵਕ ਲੈਂਡਰ ਮੌਰਗੇਿ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਇਹ 
ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਕੈ੍ਵਡਟ ਵਰਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਤੀ ਇਵਤਹਾਸ ਦੀ 
ਸੰਖੇਪ ਿਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਪੂਰਾਨੇ ਵਕਸੇ 
ਿੀ ਕਰਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮੱਵਸਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੀ ਹੈ। The Financial Consumer Agency of 

Canada (FCAC), ਇਕ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰੀ ਏਿੰਸੀ ਨੂੰ ਇਹ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਵਕ ਫੀਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇ੍ਵਡਟ ਵਰਪੋਰਟ ਵਕਸ 
ਤਰ੍ਾਂ ਆਡਰ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈ੍ਵਡਟ ਰੇਵਟੰਗ ਵਿਚ 
ਵਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। FCAC ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ 
ਤੇ ਿਾਓ: www.itpaystoknow.gc.ca

ਵਿੱਤੀ ਵਤਆਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ
ਆਪਣੇ ਿਰਤਮਾਨ ਘਰ ਦੇ ਬਿਟ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਵਨਰਧਾਰਨ ਕਰੋ ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਲੋਨ ਵਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕੰਨਾ ਕਰਜ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Mortgage Affordability Calculator ਦੀ www.REALTOR.ca ਦੇ ਿਾਂਚ ਕਰੋ।
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ਮੌਰਗੇਿ ਦਾ ਵਕਹਡ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਧੀਆ ਹੈ? 

• ਵਫਕਸ ਰਟੇ ਮਰੌਗਿੇ (Fixed rate mortgages): ਤੁਹਾਡੇ 
ਵਿਆਿ ਦੀ ਦਰ ਵਕਸ ੇਵਿਸ਼ਸੇ਼ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਨਯਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਵਿਸ 
ਨੂ ੰਵਮਆਦ ਵਕਹਾ ਿਾਦਂਾ ਹੈ। ਮਰੌਗਿੇ ਦੀ ਵਮਆਦ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਇਕ ਸਮਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਾਵਂਕ ਤੁਹਾਨੂ ੰਵਜਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿ ੇਿ ੇਸਮੇਂ ਨਾਲ ਵਿਆਿ ਦੀ ਦਰ ਿੱਧ ਿਾਦਂੀ ਹੈ।

• ਿਰੇੀਏਬਲ ਰੇਟ ਮਰੌਗਿੇ (Variable rate mortgages): 
ਵਿਆਿ ਦੀ ਉਹ ਦਰ ਵਿਹਡ਼ਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦ ੇਹੋ ਿੇ ਦਰ 
ਘੱਟ ਿਾ ਂਵਜਆਦਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

• ਪਰਪੰਰਾਗਤ ਮਰੌਗਿੇ (Conventional mortgages): 
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਕੁਲ ਕੀਮਤ ਦਾ 20% ਿਾ ਂਉਸ ਤੋਂ ਵਜਆਦਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Conventional 
mortgages ਨਾਲ ਮਰੌਗਿੇ ਵਡਫਾਲਟ ਇਨਸਰੋੈਂਸ ਦੀ ਲੋਡ਼ 
ਨਹੀਂ ਹੈ। 

 • ਕਲੋਿਡ ਮੌਰਗੇਿ (Closed mortgages):  
ਮੌਰਗੇਿ ਤੇ ਪੂਰਿ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ੁਲਕ ਲਗਾਏ ਵਬਨਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਓਪਨ ਮੌਰਗੇਿ (Open mortgages): ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀ 
ਮੌਰਗੇਿ ਵਿਚ ਵਕਸੇ ਿੀ ਿਾਧੁ ਸ਼ੁਲਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ 
ਉਸ ਵਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
Open mortgages ਲਈ ਵਿਆਿ ਦੀ ਦਰ ਉਸੇ ਸ਼ਰਤ 
ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ Closed mortgage ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਿੱਧ 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੌਰਗੇਿ ਦੀ ਵਕਹਡ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ ਿਧੀਆ ਹਨ?

• ਪੋਰਟੇਬਲ ਮੌਰਗੇਿ (Portable mortgages): ਿੇ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੇ ਮੌਿੂਦਾ ਘਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 
ਮੌਰਗੇਿ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੇਂ ਘਰ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 
ਿਦਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਿੂਦਾ ਵਿਆਿ ਦਰ ਸਮਾਨ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੇ ਮੌਰਗੇਿ ਦੀ ਪੋਰਵਟੰਗ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਿ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ 
ਸ਼ੁਲਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗੀ।  

• ਪ੍ਰੀਪੇਮੰਟ ਮੌਰਗੇਿ (Prepayment privileges):  
ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ 
ਿਾਧੂ ਸ਼ੁਲਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਆਪਣੇ ਮਾਵਸਕ 
ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਿੀ ਿਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 
ਮੌਰਗੇਿ ਦਾ ਛੇਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਿ ਸ਼ੁਲਕ ਤੇ ਿੀ ਬਚਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ ਵਕੰਨੀ ਿਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? 

• ਮਾਵਸਕ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਸਪਤਾਹਿਾਰ ਿਾਂ ਦੋ ਸਪਤਾਹ ਵਿਚ 
ਇਕ ਿਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੇ ਮੌਰਗੇਿ ਦਾ ਛੇਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੌਰਗੇਿ 
ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਿਧਾਓ ਅਤੇ ਇਹ ਿੀ 
ਦੇਖੋ ਵਕ FCAC’s Mortgage Calculator Tool ਦਾ 
www.itpaystoknow.gc.ca. ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ 
ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕੰਨੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੌਰਗੇਿ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਧਆਨ ਵਦਓ
ਮੌਰਗੇਿ ਇਕ ਤਰ੍ਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਹੈ, ਵਿਹਡ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਕੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗੱਲ 
ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕੰਨਾ ਵਰਣ (ਮੂਲਧਨ) ਵਲਆ ਹੈ, ਲੋਨ ਦੀ ਵਬਆਿ ਦੀ ਦਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਦਾ ਮੁਡ਼ ਭੁਗਤਾਨ (amortization  

ਦੀ ਵਮਆਦ) ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੰਨਾ ਸਮੇਂ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿੱਖਰੇ ਲੈਂਡਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਿ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਮੌਰਗੇਿ ਦੇ ਵਨਯਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਕ ਉਤਪਾਦ ਿੇਚ 
ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵਜਆਦਾ ਲੈਂਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਹੀ ਵਨਰਣਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਵਮਲਦੀ ਹੈ।

4 ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ



ਤੁਸੀਂ ਵਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਮੌਰਗੇਿ ਪੈਨਲਟੀਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ 
ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਲਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 
ਮੌਰਗੇਿ ਦੀ ਿੱਡੀ ਭਾਗ ਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਾਂ 
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਿੀਿਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਿਿ੍ਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੌਰਗੇਿ ਨੰੂ ਤੋਡ਼ 
ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਵਿਿੇਂ ਵਕ ਤਲਾਕ ਹੋਣਾ, ਪਤੀ ਿਾਂ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵਮ੍ਰਤੂ ਿਾਂ ਨੌਕਰੀ 
ਦਾ ਸਥਾਨ ਪਵਰਿਰਤਨ।

ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਵਧਕਾਰ ਹੈ ਵਕ ਲੈਂਡਰ ਵਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰਿ 
ਭੁਗਤਾਨ ਪੈਨਲਟੀਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੈਨਲਟੀਜ ਆਪਣੇ 
ਮੌਰਗੇਿ ਨੂੰ ਵਧਆਨ ਨਾਲ ਪਡ਼੍ੋ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ 
ਇਹ ਿੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ ਵਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਕੀਤਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ ਵਕੰਨੀ ਿਰੂਰਤ ਹੈ?

ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਵਹੱਸਾ ਹੈ ਵਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੌਰਗੇਿ 
ਵਿਚ ਫਾਇਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਖਰੀਦਨ ਦੇ 
ਮੁੱਲ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5% ਦਾ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, $200,000 ਦਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ 
ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ $10,000 ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ 
ਹੈ। ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ 20% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਰਗੇਿ 
ਵਡਫਾਲਟ ਇਨਸੋਰੈਂਸ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੋਿੇਗੀ।



ਕੀ ਤੁਸੀਂ 20% ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਿਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਿਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ?  

ਿੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਰਗੇਿ ਵਡਫਾਲਟ ਬੀਮਾ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੋਿੇਗੀ ਿੋ ਆਮ 
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ ਲਈ ਕੁਲ ਰਕਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮੌਰਗੇਿ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ 
0.6% ਤੋਂ 3.85% ਤਕ ਿਧਾ ਵਦੰਦਾ ਹੈ। 

ਮੌਰਗੇਿ ਵਡਫਾਲਟ ਬੀਮਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਮੌਰਗੇਿ ਦੇ 
ਵਿਆਿ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5% (ਮਲਟੀ-ਯੂਵਨਟ 
ਵਰਹਾਇਸ ਲਈ 10%) ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾਲ ਘਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਮੌਰਗੇਿ ਵਡਫਾਲਟ ਬੀਮਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਦਾਤਾਿਾਂ ਵਿਚ Canada 

Mortgage and Housing Corporation (CMHC), 

Genworth Canada, ਅਤੇ Canada Guaranty 

Mortgage Insurance Company ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ।

ਮੌਰਗੇਿ ਵਡਫਾਲਟ ਇਨਸੋਰੈਂਸ  
(MORTGAGE DEFAULT INSURANCE)

ਿਦੋਂ ਤੁਸੀ 20% ਤੋਂ ਘੱਟ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੌਰਗੇਿ ਵਡਫਾਲਟ 
ਦੇ ਤਵਹਤ ਬੀਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਮੌਰਗੇਿ ਲੈਂਡਰ ਦੀ ਇਹ ਸਵਥਤੀ ਵਿਚ 
ਸੁਰੱਵਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਰਗੇਿ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ 
ਰੱਵਖਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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ਮੌਰਗੇਿ ਵਡਫਾਲਟ ਇਨਸੋਰੈਂਸ  
(MORTGAGE DEFAULT INSURANCE)

FIRST-TIME HOME BUYERS’ TAX CREDIT

ਯੋਗ ਘਰ ਲਈ ਇਕ $5,000 ਗੈਰ-ਵਰਫੰਡੇਬਲ ਇਨਕਮ 
ਟੈਕਸ਼ ਕ੍ੇਵਡਟ। ਪਵਹਲੀ ਿਾਰ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਰਕਮ ਤੇ ਲਗਭਗ $750 ਦਾ ਟੈਕਸ਼ ਕੇ੍ਵਡਟ 
ਵਦੱਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਜਆਦਾ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, Canada 

Revenue Agency’s (CRA) ਦੀ ਿੇਬਸਾਈਟ 
www.cra-arc.gc.ca ਦੇਖੋ। 

HOME BUYERS’ PLAN

ਪਵਹਲੀ ਿਾਰ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਿਾਂ ਬਣਾਉਣ 
ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ $25,000 ਰਕਮ ਆਪਣੇ Registered 

Retirement Savings Plan (RRSP) ਤੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ RRSP ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਰਕਮ 
ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿੇਗਾ। ਹੋਰ ਵਜਆਦਾ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, CRA 

ਦੀ ਿੇਬਸਾਈਟ www.cra-arc.gc.ca ਦੇਖੋ।

ਸੀਐਮਐਚਸੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ 

ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਖਰਚ ਿਾਲਾ ਘਰ ਿਾਂ ਊਰਜਾ ਬਚਤ ਪੁਨਰ 
ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ CMHC-insured financing ਦਾ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਰਗੇਿ ਵਡਫਾਲਟ ਬੀਮਾ 
ਤੇ 10% ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰੀਫੰਡ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ amortization 
ਦੀ ਅਿਧੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰੀਫੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ (ਿੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ 
ਹੈ)। ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ CMHC ਦੀ ਿੇਬਸਾਈਟ  
www.cmhc.ca ਦੇਖੋ। 

ਰੀਸਰਚ ਗਿਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ  
(RESEARCH GOVERNMENT PROGRAMS)

ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। Research government program  
ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਿਾਂ ਨਹੀਂ।

ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਦਲ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵਜਆਦਾ ਸਟੀਕ 

ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ  
Service Canada ਦੀ ਿੇਬਸਾਈਟ 

www.servicecanada.gc.ca ਦੇਖ ਸਕਦੇ 
ਹੋ। www.servicecanada.gc.ca



ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼
ਸਹੀ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਇਕ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ 
REALTOR® ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਘਰ ਦੀ ਪਵਹਚਾਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ 
ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਨਿੀਂ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਵਿਸ ਨਾਲ 
ਤੁਹਾਡੀ ਿਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ।

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ  
REALTOR® ਤੁਹਾਡੀ ਵਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ 
www.howrealtorshelp.ca ਤੇ ਿਾਓ!
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ਤੁਸੀਂ ਵਕੱਥੇ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ? 

• ਸ਼ਵਹਰੀ, ਉਪਨਗਰ ਿਾਂ ਵਪੰਡ? 
• ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਾਰੀ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੋਿੇਗੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਬਵਲਕ 

ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਵਕੰਨਾ ਪੈਸਾ 
ਿਵਹਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? 

• ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਕੂਲ ਚਾਹੂੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ 
ਵਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਿਾਂਦੇ ਹਨ? 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦਾ ਘਰ ਚਾਹੰੂਦੇ ਹੋ? 

• ਵਸੰਗਲ-ਪਵਰਿਾਰ ਿਾਲਾ ਡੀਟੈਚਡ ਘਰ ਵਿਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ  
ਇਕੱਲੇ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ। 

• ਵਸੰਗਲ-ਪਵਰਿਾਰ ਿਾਲਾ ਸੈਮੀ-ਡੀਟੈਚਡ ਘਰ ਿੋ ਇਕ  
ਦੂਿੇ ਨਾਲ ਿੁਡ਼ਾ ਹੋਿੇ। 

• ਡੁਪਲੈਕਸ਼ ਵਿਸ ਵਿਚ ਵਸੰਗਲ-ਪਵਰਿਾਰ ਿਾਲਾ ਘਰ,  
ਇਕ ਤੇ ੇ ਦੂਿਾ। 

• ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਘਰ (ਟਾਊਨਹਾਊਸ) ਵਸੰਗਲ-ਪਵਰਿਾਰ ਿਾਲੀ 
ਯੂਵਨਟਾਂ ਹਨ, ਿੋ ਇਕ ਦੂਿੇ ਦੇ ਸਾਮ੍ਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੀਿਾਨ 
ਨਾਲ ਿੁਡ਼ੇ ਹਨ। 

• ਹੋਰ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਿੇਂ ਵਕ ਸਟੈਕਡ ਡਾਉਨਹਾਊਸ, ਵਲੰਕ  
ਿਾਂ ਕੈਰੀਿ ਹੋਮਸ, ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਕੋ-ਅਪਾਰਮੈਂਟਸ। 

ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ? 

ਫ੍ਰ ੀਹੋਲਡ 

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਮੀਨ ਅਤੇ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ 
ਹਰ ਚੀਜ ਲਈ ਵਜੰਮੇਿਾਰ ਹਨ। 

ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਮਲਕੀਅਤ 

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਯੂਵਨਟ ਅਤੇ ਆਮ ਸਥਾਨ ਦੀ 
ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਹੈ। The condominium association 
ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਇੰਟੀਵਰਅਰ ਲਈ ਵਜੰਮੇਿਾਰ ਹੋ, 
ਅਵਿਹੇ ਹਾਲ, ਐਲੀਿੇਟਰ, ਪਾਰਵਕੰਗ ਗਰਾਿ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਉਂਡ। ਤੁਸੀਂ 
condominium association ਨੰੂ ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 
ਮਾਵਸਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਫੀਸ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਹੈ ਪਰ ਇਹ 
ਵਿਚ ਯੂਟੀਵਲਵਟਜ, ਟੀਿੀ ਸਰਵਿਸੇਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸ਼ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਵਕੰਗ ਖਰੀਦਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 
ਵਕਰਾਏ ਦੇ ਿੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

Condos ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਨਯਮ ਹਨ ਅਵਿਹੇ ਰੌਲਾ, ਆਮ 
ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਯੂਵਨਟਾ ਪੁਨਰਵਨਰਮਾਣ। ਆਫਰ ਲੈਣ ਤੋਂ 
ਪਵਹਲਾ ਆਪਣੇ ਕੰਡੋ ਦੇ ਵਨਯਮਾਿਲੀ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਨਾਲ ਪਡੋ਼੍।

ਕੋ-ਆਪਰੇਵਟਿ 

ਇਹ ਿੀ ਕੰਡੋ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੀ ਯੂਵਨਟ ਦੀ ਬਿਾਏ, 
ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਰਹਾਇਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 
ਵਹੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਕੋ-ਅਪ ਵਿਚ ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕ ਮਾਵਸਕ ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿੋ ਕੋ-ਅਪ 
ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਨਯਮਾਿਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। 

ਚੇਤੇ ਰਖੋ ਵਕ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਹੱਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਿਾਂ ਵਕਰਾਏ ਤੇ 
ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋ-ਅਪ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਿੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 
ਿਾਂ ਵਕਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਆਫਰ 
ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋ-ਅਪ ਦੀ ਵਨਯਮਾਿਲੀ ਨੂੰ ਵਧਆਨ 
ਨਾਲ ਪਡੋ਼੍। 

ਿੱਖਰੀ ਹਾਉਵਸੰਗ ਅਤੇ  
ਹੋਮ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ  

ਦੀ ਿਾਤੀ ਸੂਚੀਆਂ ਲਈ 
www.REALTOR.ca  

ਤੇ ਿਾਓ।



ਆਫਰ ਕੀ ਹੈ? 

ਇਕ ਆਫਰ ਵਕਸੇ ਘਰ ਨੰੂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਇਕ ਰਸਮੀ, ਕਾਨੰੂਨੀ 
ਐਗ੍ਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਿਾਰ ਐਗ੍ਰੀਮੈਂਟ ਵਿਕਰੇਤਾ 
ਦੁਆਰਾ ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਦੇ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ 
ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਆਫਰ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਿੇਂ ਵਕ 
ਫਾਇਨੈਂਨਵਸੰਗ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਵਨਰੀਖਣ। ਿੇ ਇਨ੍ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ 
ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 
ਿਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਲੇ ਹੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨੰੂ ਪਵਹਲੇ ਹੀ 
ਸਿੀਕਾਰ ਕਰ ਵਲਆ ਹੈ। 

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵਤਆਰ ਹੈ? 

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਫਰ ਨਾਲ ਿਮ੍ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਘਰ 
ਦੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਬਾਜਾਰ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ? 

The federal Proceeds of Crime (Money 

Laundering) ਅਤੇ Terrorist Financing Act 

(PCMLTFA) ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ REALTORS® ਉਹ ਗਾਹਕਾ ਂਦੀ 
ਪਵਹਚਾਣ ਕਰ ਸਕਣ ਿੋ ਵਰਯਲ ਇਸਟਟੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕ੍ੀ ਵਿਚ 
ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ। REALTORS® ਨੂ ੰਆਪਣੀ ਫਾਇਲਾ ਂਲਈ ਤੁਹਾਡਾ 
ਨਾਮ, ਪਤਾ ਿਨਮ ਵਮਤੀ ਅਤੇ ਪਸੇ਼ਾ ਵਰਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿੋ 
ਉਨ੍ਾ ਂਨੂ ੰਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਪਿੰ ਸਾਲ ਤਕ ਰਖੱਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਾ ਂਨੂ ੰਸਰਕਾਰ 
ਦੁਆਰਾ ਿਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿੈਧ ਪਵਹਚਾਣ ਪਤੱਰ ਦਖੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

The Financial Transactions and Reports Analysis 

Centre of Canada (FINTRAC) ਆਪਣੀ ਿੈਬਸਾਈਟ 
www.fintrac-canafe.gc.ca ਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਹੋਰ 
ਵਜਆਦਾ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਫਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਯੋਗ ਆਫਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ!  
ਅੱਗੇ ਦੇ ਚਰਣ ਕੀ ਹਨ?



ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਕੰਨੇ ਲੈਂ ਡ ਟ੍ਰ ਾਂਸਫਰ ਟੈਕਸ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ 
ਿਾਿੇਗਾ?  

ਲੈਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੈਕਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਿ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਿਾਰ ਵਲਆ 
ਿਾਣ ਿਾਲਾ ਟੈਕਸ਼ ਹੈ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ 
ਹੋ। ਇਹ ਟੈਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮੂਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਵਤਸ਼ਤ ਤੇ 
ਅਧਾਵਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਰਾਿ ਵਿਚੋਂ ਿੀ ਿੱਖਰਾ ਹੈ। ਕੁਝ 
ਵਮਉਵਨਸਪਾਲਟੀਆਂ ਿੀ ਲੈਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੈਕਸ਼ ਿਸੂਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ 
(ਉਦਹਰਣ ਲਈ, ਟੋਰੰਟੋ)। 

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਕਨੂੰਨ ਖਰਚ ਦਾ ਬਿਟ ਹੈ? 

ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਿਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਿਾ,ਂ Quebec, 
ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਟਰੀ ਦੀ ਫੀਸ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੋ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: 

• ਆਫਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ 
• ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਖੋਿਨ ਕਰਨਾ 
• ਨਿਾਂ ਵਸਰਲੇਖ ਰਵਿਸਟਰ ਕਰਨਾ 
• ਸੰਬੰਵਧਤ ਦਸਤਾਿੇਜ ਲੱਭਣਾ, ਵਿਿੇਂ ਵਕ ਸਰਿੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 

ਤੇ ਵਲਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ 

• ਟੈਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਡਿਸਟਮੈਂਟ, ਯੂਟੀਵਲਟੀ ਅਤੇ ਇੰਧਨ ਵਬਲ ਅਤੇ 
ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੇਂਟ ਵਿਹਡ਼ਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਵਜੰਗ ਦੀ 
ਵਮਤੀ ਤਕ ਸੇਲਰ ਦੁਆਰਾ ਪਵਹਲਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਾ ਚੁਵਕਆ ਹੈ 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਨਰੀਖਣ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਹੈ? 

ਹੋਮ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਵਕ ਇਹ ਆਫਰ ਵਿਚ ਕੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਦਲਾ 
ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਪਵਹਚਾਣ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਪਵਹਲੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਕੱਥੇ ਸਮੱਵਸਆ ਸੀ, ਵਿਿੇਂ ਵਕ 
ਲੀਵਕੰਗ ਬੈਸਮੇਂਟ ਿਾਂ ਟਰਮਾਈਟ ਨੁਕਸਾਨ। 

ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵਕਸ ਖਰਚ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? 

• ਕਲੋਵਜੰਗ ਅਤੇ ਪਵਹਲੇ ਮੌਰਗੇਿ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਮਤੀ ਵਿਚਕਾਰ 
ਵਿਆਿ ਦਾ ਐਡਿਸਟਮੈਂਟ 

• ਨਿੇਂ ਘਰ ਿਾਂ ਘਰ ਤੇ GST/HST ਵਿਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਤੇ 
ਪੁਨਰ ਵਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ 

• Title ਬੀਮਾ ਿੋ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ, ਸਰਿੇ ਦੀ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ, ਵਸਰਲੇਖ 
ਦੀ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ 
ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ

• ਵਬਿਲੀ, ਗੈਸ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਰਵਿਸਾਂ ਤੇ ਹੁੱਕ-
ਅੱਪ ਲਈ ਯੂਟੀਵਲਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਲਕ 

• Appraisal fees

• Moving costs 

• ਸਟਰੋਜੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਰਤਮਾਨ ਘਰ ਨੂ ੰਛੱਡ ਕੇ 
ਨਿੇਂ ਘਰ ਵਿਚ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦ ੇਹੋ 

• ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ 
• ਵਰਯਲ ਇਸਟੇਟ ਕਮੀਸੰਸ਼

ਕਲੋਵਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਬੰਵਧਤ ਲਾਗਤ 
(CLOSING AND RELATED COSTS)

Closing costs ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਵਨਕ ਅਤੇ ਿੰਡ ਫੀਸ ਹਨ। ਇਹ ਫੀਸ ਨੂੰ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਟ ਹੋਰ 
ਸਟੀਕਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਬਾਰੇ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵਕ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਿਾਲੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਿੱਖਰੇ ਖਰਚ ਹਨ।

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜਲ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕੇ ਹੋ, 
ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੇਂ ਘਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ 
ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ!



REALTOR® ਦਾ ਟ੍ਰ ੇਡਮਾਰਕ REALTOR® ਹੈ, ਅਤੇ REALTOR® ਲੋਗੋ ਨੂੰ ਕਨੈਡੀਅਨ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਅਸੋਵਸਏਸ਼ਨ (CREA) ਦੁਆਰਾ ਕੰਟ੍ਰ ੋਲ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਪੇਸ਼ੇਿਰਾਂ ਨਾਲ 
ਪਵਹਚਾਣ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਿੋ ਸੀਆਰਈਏ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।


