
ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਚੁਣਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਹੋ:

• ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਤੀ ਟੀਚੇ - ਤੁਸ� ਿਕਸ ਲਈ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਂਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ?ੋ  ਤੁਹਾ� ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਦ� ਪੈਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 
ਹ?ੈ

• ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਤੀ ਹਾਲਾਤ - ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਿਥਤੀ, ਕੁਲ ਸੰਪਤੀ ਿਕੰਨੀ ਹ?ੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਾਉਣ ਜਾ ਂਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 
ਿਕੰਨਾ ਹ?ੈ

• ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਖਮ ਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ - ਤੁਸ� ਿਕੰਨਾ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਸਿਹਜ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹ?ੋ  ਕੀ ਤੁਸ� ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ �ਚੇ ਿਰਟਰਨ ਦੇ 
ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਜਾ ਂਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਗੁਆਉਣ ਿਵਚ ਸਿਹਜ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋਗ?ੇ

• ਿਨਵੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਸਿਲਆ ਂਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਨਯੰਤਰਣ - ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਿਨਵੇਸ਼ਾ ਂਦੇ ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ?ੋ

• ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ - ਿਕਹੜੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਫੀਸਾ ਂਹਨ ਜੋ ਿਨਵੇਸ਼ਾ ਂਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆ?ਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਫਰਮ � ਿਕਵ� ਅਦਾਇਗੀ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ?ੈ

ਤੁਹਾ� ਇੱਕ ਸੰਭਾਿਵਤ ਸਲਾਹਕਾਰ � ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

• ਉਨ�ਾ ਂਦੀਆ ਂਯੋਗਤਾਵਾ ਂ- ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਰਿਜਸਟਰਡ ਹਨ?  ਉਨ�ਾ ਂਕੋਲ ਿਕਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਹਨ?

• ਉਨ�ਾ ਂਦਾ ਤਜਰਬਾ - ਉਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜ� ਿਕੰਨੇ ਸਮ� ਤ� ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?  ਕੀ ਉਨ�ਾ ਂਕੋਲ ਉਤਪਾਦਾ ਂਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰ੍ੇਣੀ ਿਵੱਚ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ ਜਾ ਂ
ਕੁਝ ਿਵੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹ?ੈ

• ਉਨ�ਾ ਂਦੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾ ਂ- ਉਹ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾ ਂਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ?

• ਉਹਨਾ ਂਦੀਆ ਂਫੀਸਾ ਂ- ਉਹਨਾ ਂ� ਿਕਵ� ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਤਨਖਾਹ, ਕਿਮਸ਼ਨ, ਫੀਸ ਜਾ ਂਿਮਸ਼ਰਨ?  ਕੀ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਿਵੱਕਰੀ 
ਫੀਸ ਜਾ ਂਕਿਮਸ਼ਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਉਨ�ਾ ਂਦਾ ਗਰ੍ਾਹਕ ਕੋਈ ਿਨਵੇਸ਼ ਖਰੀਦਦਾ ਜਾ ਂਵੇਚਦਾ ਹ?ੈ

• ਉਨ�ਾ ਂਦੇ ਿਨਵੇਸ਼ ਦੀ ਪਹੁੰਚ - ਕੀ ਉਹ ਿਨਵੇਸ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਅਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾ ਂਅਕਸਰ ਟ�ੇਡ ਕਰਦੇ ਹਨ?  ਕੀ ਉਹ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਪਾਦਾ ਂ‘ਤੇ ਕ�ਦ�ਤ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾ ਂਸੰਪੂਰਨ ਨਜ਼ਰੀਆ ਲ�ਦੇ ਹਨ?

• ਉਨ�ਾ ਂਦੀ ਸੰਚਾਰ ਸ਼ੈਲੀ - ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਮਲਣਗ?ੇ ਤੁਸ� ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਿਨਵੇਸ਼ਾ ਂਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੋਗ?ੇ

• ਉਨ�ਾ ਂਦੇ ਗਾਹਕ - ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਨ?  ਕੀ ਤੁਸ� ਉਨ�ਾ ਂਕੁਝ ਗਾਹਕਾ ਂਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਨ�ਾ ਂਨੇ ਉਨ�ਾ ਂਨਾਲ 5 ਸਾਲਾ ਂਤ� 
ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹ?ੈ
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