
ਹਾਂ ਨਹੀਂ

1. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟਡ ਰਰਟਰਨ ਦਾ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਸੀ?
ਉਹਨਾ ਂਨਨਵੇਸਾ ਂ‘ਤੇ ਨਵਸਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਨਰਟਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਦੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸੇ ਨਨਵੇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, 
ਤਾ ਂਇਸਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਓਗੇ, ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਨਜਵੇਂ-ਨਜਵੇਂ ਨਰਟਰਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, 
ਪੈਨਸਆ ਂਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ।

2. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਕਹਾ ਰਗਆ ਸੀ ਰਕ ਰਨਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਜਾ ਂਰਿਨਾ ਂਰਕਸੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਹੈ?
ਅਨਜਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਨਵੇਸ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਜੋਖਮ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ। ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਨਨਵੇਸ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਘੱਟ 
ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਨਨਵੇਸ ਘੱਟ ਨਰਟਰਨਾ ਂਨਦੰਦੇ  ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਕ ਨ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਉਠਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 
ਅਸਲ ਨਵੱਚ ਕਾਫੀ ਨਰਟਰਨ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋਗੇ।

3. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਰਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦਿਾਅ ਹੇਠ ਮਰਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ?
ਧੋਖੇਬਾ਼ਿ ਨਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨ਼ਿਆਦਾ-ਦਬਾਅ ਵਾਲੀਆ ਂਨਵਕਰੀ ਤਰਕੀਬਾ ਂਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਫਰ ਹੋਰਾ ਂਨਵਅਕਤੀਆ ਂਨੂੰ ਲੱੁਟਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਂ
ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਦਾ ਪ੍ਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਸੰਭਵ ਹੈ ਨਕ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਵਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।

4. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾ ਂਕੋਈ “ਹੌਟ ਰਟਪ” ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?
“ਹੌਟ ਨਟਪਸ” ਜਾ ਂ“ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ” ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਨਧਆਨ ਨਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ 
ਨਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਨਕਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਲਾਹ 
ਝੂਠੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਗੁਆ ਬੈਠੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਕਸੇ ਪਬਨਲਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸਲ 
ਨਵੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਕਨੂੰਨਾ ਂਦੇ ਤਨਹਤ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ।

5. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਵਕੇ੍ਤਾ ਦੀ ਪੰਜੀਕਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਰਰਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਇਹ ਜਾਚਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸਾ ਸਮਾ ਂਕੱਢੋ ਨਕ ਨਜਸ ਨਵਅਕਤੀ ਜਾ ਂਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ 
ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਜਾ ਂਖੇਤਰ ਨਵੱਚ ਨਸਕਓਨਰਟੀ ਨਨਆਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਨਜਸਟਰਡ ਹੈ। ਪੰਜੀਕਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਯੋਗ ਜਾ ਂਧੋਖੇਬਾ਼ਿ 
ਨਨਵੇਸ ਪੇਸੇਵਰਾ ਂਤੋਂ ਸੁਰੱਨਖਆ ਕਰਨ ਨਵੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। CheckBeforeYouInvest.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ ਜਾ ਂ
ਓਂਟਾਰੀਓ ਨਸਕਓਨਰਟੀ਼ਿ ਕਮੀਸਨ (OSC) ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 1-877-785-1555 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਰਨਵੇਸ਼ ਧੋਖਾ
ਜਾਚਂ ਸੂਚੀ

ਿੁੱਧੀਮਾਨ ਰਨਵੇਸ਼ਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਨਵੇਸ਼ ਧੋਖੇ ਦੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਚੰਨ੍ਾ ਂਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਰਨਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਿੰਧਤ ਰਿਹਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਰਮਲੇਗੀ। ਰਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾ,ਂ 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੋ। 
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ਹਾਂ ਨਹੀਂ

6. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਰਣਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਸੇ ਬੇਲੋੜੇ ਨਨਵੇਸ ਅਵਸਰ ਦੀ ਪ੍ਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਰਨਜਸਟਰਡ ਨਵੱਤ ਪ੍ਤੀਨਨਧੀ, ਜਾ ਂਵਕੀਲ 
ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਲਾਹ ਼ਿਰੂਰ ਲਓ। ਪੰਜੀਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, CheckBeforeYouInvest.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ, 
ਜਾ ਂOSC ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 1-877-785-1555 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

7. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਰਕ ਰਨਵੇਸ਼ ਰਕਸ ਤਰ੍ਾ ਂਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਕਦੇ ਵੀ ਨਨਵੇਸ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਕ ਨਨਵੇਸ ਨਕਸ ਤਰ੍ਾ ਂਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਨਨਵੇਸ ਨੂੰ 
ਖਰੀਦਣ, ਰੱਖਣ ਜਾ ਂਵੇਚਣ ਦੀ ਕੀ ਫੀਸ ਹੈ? ਕਰ ਪ੍ਨਕਨਰਆਵਾ ਂਕੀ ਹਨ? ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਨਕ ਨਨਵੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੱਤ 
ਟੀਨਚਆ ਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰਾ ਂਨਨਵੇਸਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਦਂਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਵੱਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 
ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਨਵੱਤ ਟੀਨਚਆ ਂਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵੱਚ ਨਕਸੇ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰਾ ਂਦਾ ਮੁਲਾਕਂਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਨਨਵੇਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾ,ਂ CheckBeforeYouInvest.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ

ਧੋਖੇਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ GetSmarterAboutMoney.ca
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