ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾ

ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ

ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (RESPs) ਤੁਹਾਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੋਸਟ- ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਰ-ਮੁਕਤ
ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰ
(ਵਿਦਿਆਰਥੀ) ਦੇ ਲਈ $50,000 ਦੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ
ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਮਾ ਹੈ। 17 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ
ਦੇ ਲਈ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਂ ਬਾਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ RESP
ਨੂੰ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ
ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਅਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੇ
ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ)।
ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ RESP ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ: ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ,
ਪਰਿਵਾਰਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ। ਸਮੂਹਕ RESP
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ
ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੂਹਕ RESPs ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਫੀਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਸੀਮਿਤਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ, ਟ੍ਰਸਟ
ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ) ਵਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ
ਪਰਿਵਾਰਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ
ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰੋਗੇ, ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੈਸਲੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਮੂਹਕ RESPs ਕੇਵਲ ਵਜੀਫਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼
ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਮੂਹਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਗਦਾਨ,
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼
ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਯੋਜਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ
ਯੂਨਿਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹਕ RESP ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ
ਸਮੂਹਕ ਯੋਜਨਾ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ
ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ। ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ
ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੋ।
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ਵਿਅਕਤੀਗਤ/ਪਰਿਵਾਰਕ

ਸਮੂਹਕ

ਕਿਸੇ ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾਨ ‘ਤੇ
ਯੋਜਨਾ ਖੋਲਹੋ੍
ਸੰਯੋਜਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ/
ਇਕਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ
ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ
ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਲਈ
ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਨਿਵੇਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਆਮਦਨੀ ਕਰ-ਮੁਕਤ ਹੈ
ਕਦੇ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ
ਯੋਗਦਾਨ ਕਰੋ
ਨਿਵੇਸ਼ ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਬਣੇ ਹਨ
ਲਾਗੂ ਪੋਸ-ਸਕੈਂਡਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ
ਅਲਾਵਾ ਰੋਕ/ਨਿਯਮ; ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਫੰਡ ਕੱਢ ਸਕੋ ਆਦਿ।

ਜ ੇ ਤ ੁ ਹਾਡ ੇ ਕ ਲ
ੋ ਸਮ ੂ ਹ ਯ ਜ
ੋ ਨਾ ਹ ੈ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਮੂਹਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਦਿੱਤੀ
ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵਜੀਫਾ ਯੋਜਨਾ
ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਚੀਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਯੋਜਨਾ
ਦਾ ਸਾਰ ਅੰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਅਤੇ
ਸਮਝਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ।

