
CDIC ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਥਿਚ ਮੈਂਬਰ 
ਸੰਸਿਾਿਾ ਂਥਿਚ ਗਾਹਕ ਦੇ ਥਿਪੌਥ਼ਿਟਾ ਂਦਾ ਬੀਮਾ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਉਂਦੀ ਹ।ੈ

CDIC ਕਿਰੇਜ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਥਟਕ ਹੈ। 
ਜੇ ਤੁਹਾਿੇ ਥਿਪੌਥ਼ਿਟਾ ਂਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋਇਆ ਹ,ੈ ਤਾ ਂ
ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਥਿਚ CDIC ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ।

CDIC ਬਾਰੇ cdic.ca 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ।ੋ

ਮੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਂ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਰੱਨਿਆ 
ਜ਼ਾਂਦ਼ ਹੈ?

ਿੈਿੇਡ਼ ਨਡਪੌਨ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਿ਼ਰਪ਼ੋਰੇਸਿ (ਸੀਡੀਆਈਸੀ)  
(Canada Deposit Insurance Corporation (CDIC))

ਜੇ ਮੇਰੀ ਨਵੱਤੀ ਸੰਸਥ਼ ਫੇਲ ਹ਼ੋ ਜ਼ਾਂਦੀ ਹੈ ਤ਼ਾਂ ਿੀ ਹੁੰਦ਼ ਹ?ੈ

• ਬਚਤ ਅਤ ੇਚੈਥਕੰਗ ਖਾਤੇ

• GIC ਅਤ ੇਹੋਰ ਟਰਮ ਥਿਪੌਥ਼ਿਟ

• ਥਿਦੇਸੀ ਮੁਦਰਾ

• ਬੈਂਕ
• ਫੈਿਰਲੀ ਥਨਯੰਥਤਰਿਤ ਕਰੈਥਿਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ
• ਲੋਨ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਕੰਪਨੀਆਂ
• ਕੋਔਪਰੇਥਟਿ ਕੈ੍ਥਿਟ ਐਸੋਸੀਏਸਨ਼ਿ ਐਕਟ (Cooperative 

Credit Associations Act) ਦੁਆਰਾ ਥਨਯੰਤਥਰਤ ਐਸੋਸੀਏਸਨਾ ਂ
ਜੋ ਥਿਪੌਥ਼ਿਟ ਲੈਂਦੀਆ ਂਹਨ।

ਜੇ ਇੱਕ CDIC ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਿਾ ਫੇਲ ਹ ੋਜਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਹਰੇਕ CDIC ਮੈਂਬਰ 
ਸੰਸਿਾ ਥਿੱਚ ਯੋਗ ਥਿਪੌਥ਼ਿਟਾ ਂਨੂੰ ਅਥਿਕਤਮ $100,000 ਪ੍ਰਤੀ ਿੱਖਰੀ 
ਬੀਮਤ ਸ੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ ਸੁਰੱਥਖਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ 

• ਥਮਉਚੁਅਲ ਫੰਿ, ਸਟੌਕ ਅਤ ੇਬੌਂਿ

• ਐਕਸਚੇਂਜ ਥਿੱਚ ਟਰਿੇਿ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਫੰਿ

• ਥਕ੍ਪਟੋਕਰੰਸੀਆਂ

CDIC ਦੀਆਾਂ ਸਦੱਸ ਸੰਸਥ਼ਵ਼ਾਂ ਿੌਣ ਹਿ?

CDIC ਦੀਆਾਂ ਿਵਰੇਜ ਸੀਮ਼ਵ਼ਾਂ ਿੀ ਹਿ?

ਿੀ ਿਵਰ ਿਹੀਂ ਹੁੰਦ਼ ਹ?ੈਿੀ ਿਵਰ ਹੁੰਦ਼ ਹ?ੈ



ਿੈਿੇਡੀਅਿ ਇਿਵੈਸਟਰ ਪ਼੍ੋਟੈਿਸਿ ਫੰਡ (ਸੀਆਈਪੀਐਫ) 
(Canadian Investor Protection Fund (CIPF))

CIPF ਮੈਂਬਰ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰ ਕਰਦੀ 
ਹੈ ਥਜਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਥਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਫਰਮ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ 
ਕਾਰਨ ਥਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਥਹਣਾ ਥਪਆ ਹੈ ਜਾ ਂ
ਸਥਹਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

CIPF ਕਿਰੇਜ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਥਟਕ ਹੈ ਜੇ 
ਤੁਹਾਿੇ ਕੋਲ ਥਕਸੇ CIPF ਮੈਂਬਰ ਫਰਮ ਨਾਲ ਖਾਤਾ 
ਹੈ ਜੋ ਥਸਰਫ ਸੈਥਕਉਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਿਸਤੂਆਂ ਅਤੇ 
ਥਫਊਚਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਥਿੱਚ ਥਨਿੇਸ ਕਰਨ ਲਈ 
ਿਰਥਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ

CIPF ਬਾਰੇ cipf.ca 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ।ੋ

ਗੁਆਚੀ ਸੰਪਤੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਿੇ ਿਲੋਂ ਇਕ 
CIPF ਮੈਂਬਰ ਫਰਮ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ 
ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਜੋ ਫਰਮ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਗੁਆਚੀ 
ਸੰਪਤੀ ਥਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

• ਨਕਦ
• ਥਸਥਕਉਰਟੀਆਂ
• ਥਫਉਚਰ਼ਿ 
• ਸੈਗਰੇਗੇਥਟਿ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਫੰਿ

ਇਕ ਥਨਿੇਸ ਿੀਲਰ ਜੋ IIROC (ਇਨਿੈਸਟਮੈਂਟ ਇੰਿਸਟਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ 
ਔਰਗਨਾਈ਼ਿੇਸਨ ਔਫ ਕੈਨੇਿਾ) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹ।ੈ

ਇੱਕ ਥਿਅਕਤੀ ਲਈ, CIPF ਸੁਰੱਥਖਆ ਦੀਆ ਂਸੀਮਾਿਾ ਂਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

• ਸਾਰੇ ਆਮ ਖਾਥਤਆ ਂਲਈ $1 ਥਮਲੀਅਨ ਸਥਮਥਲਤ (ਥਜਿੇਂ ਨਕਦ 
ਖਾਤ,ੇ ਮਾਰਜਨ ਖਾਤੇ ਅਤੇ TFSA), ਅਤੇ ਹੋਰ

• ਸਾਰੇ ਰਥਜਸਟਰਿ ਥਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਖਾਥਤਆ ਂ(ਥਜਿੇਂ ਥਕ RRSPs, RRIFs 
ਅਤੇ LIFs) ਲਈ $1 ਥਮਲੀਅਨ ਿਾਲਰ ਸਥਮਥਲਤ, ਅਤੇ

• ਸਾਰੀਆ ਂਰਥਜਸਟਰਿ ਐਜੂਕੇਸਨ ਸੇਥਿੰਗ ਯੋਜਨਾਿਾ ਂ(RESPs) ਦੇ 
ਲਈ $1 ਥਮਲੀਅਨ ਿਾਲਰ ਸਥਮਥਲਤ, ਥਜਿੇ ਗਾਹਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ 
ਸਬਸਕ੍ਾਈਬਰ ਹ।ੈ

• ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ: 
 − ਥਕਸੇ ਿੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਿੇ ਥਨਿੇਸਾ ਂਦੇ ਮੁੱਲ ਥਿੱਚ ਥਗਰਾਿਟ
 − ਅਣਉਥਚਤ ਥਨਿੇਸ
 − ਤੁਹਾਿੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੋਖਾਿੜੀ ਜਾ ਂਹੋਰ ਗਲਤ ਥਬਆਨੀਆ ਂ
 − ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ
 − ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ
 − ਮਾੜੀ ਥਨਿੇਸ ਦੀ ਸਲਾਹ
 − ਤੁਹਾਿੀ ਥਸਥਕਉਥਰਟੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਫੇਲ ਹੋਣਾ 
ਜਾ ਂਬਕਾਇਆ 

• ਤੁਹਾਿੇ ਦੁਆਰਾ ਥਸੱਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖੀਆ ਂਗਈਆ ਂਥਸਥਕਉਥਰਟੀਆ ਂ
(ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਸੇਅਰ ਸਰਟੀਥਫਕੇਟ ਜੋ ਤੁਹਾਿੇ ਕੋਲ ਹ)ੈ

• CIPF ਦੀ ਕਿਰੇਜ ਨੀਤੀ ਥਿੱਚ ਪਛਾਣੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹੋਰ 
ਬੇਦਖਲੀਆ।ਂ 

CIPF ਮੈਂਬਰ ਫਰਮ਼ਾਂ ਿੌਣ ਹਿ?

CIPF ਦੀਆਾਂ ਿਵਰੇਜ ਸੀਮ਼ਵ਼ਾਂ ਿੀ ਹਿ?

ਿੀ ਿਵਰ ਿਹੀਂ ਹੁੰਦ਼ ਹ?ੈਿੀ ਿਵਰ ਹੁੰਦ਼ ਹ?ੈ



ਐਮਐਫਡੀਏ ਇਿਵੈਸਟਰ ਪ਼੍ੋਟੈਿਸਿ ਿ਼ਰਪ਼ੋਰੇਸਿ (ਐਮਐਫਡੀਏ ਆਈ ਪੀ ਸੀ)
(MFDA Investor Protection Corporation (MFDA IPC))

MFDA IPC ਇਕੱ ਮੈਂਬਰ ਫਰਮ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ 
ਗਈ ਕਲਾਇਟੰ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਰੱਥਖਆ ਕਰਦੀ 
ਹ ੈਜੇ ਮੈਂਬਰ ਫਰਮ ਫੇਲ ਹ ੋਜਾਦਂੀ ਹ।ੈ

MFDA IPC ਕਿਰੇਜ ਮੁਫਤ ਅਤ ੇਆਟਮੈੋਥਟਕ 
ਹ ੈਜੇ ਤਹੁਾਿ ੇਕੋਲ ਥਕਸੇ MFDA ਮੈਂਬਰ ਫਰਮ 
ਨਾਲ ਖਾਤਾ ਹ।ੈ

MFDA IPC ਬਾਰੇ mfda.ca 'ਤ ੇਿਿੇਰੇ ਜਾਣ।ੋ

ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆ ਂਥਕਸਮਾ ਂਦੀਆ ਂ
ਉਦਾਹਰਣਾ ਂਜੋ MFDA IPC ਕਿਰੇਜ 
ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ:

• ਥਸਥਕਉਰਟੀਆਂ
• ਨਕਦ
• ਸੈਗਰੇਗੇਥਟਿ ਫੰਿ

ਇੱਕ ਥਮਉਚੁਅਲ ਫੰਿ ਿੀਲਰ ਜੋ MFDA (ਥਮਉਚੁਅਲ ਫੰਿ ਿੀਲਰ਼ਿ 
ਅਸੋਸੀਏਸਨ ਔਫ ਕੈਨੇਿਾ (Mutual Fund Dealers Association 

of Canada)) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ

ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੇ ਆਮ ਅਤੇ ਿੱਖਰੇ ਖਾਥਤਆ ਂਲਈ $1 ਥਮਲੀਅਨ ਿਾਲਰ 
ਤੱਕ। ਬਹੁਤੇ ਗਾਹਕਾ ਂਕੋਲ ਕਿਰੇਜ ਦੇ ਉਦੇਸਾ ਂਲਈ ਦੋ "ਖਾਤ"ੇ ਹੋਣਗ:ੇ

• ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਟਰਿੇਥਿੰਗ ਖਾਥਤਆ ਂ(ਆਮ ਖਾਤਾ) ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ, ਅਤੇ
• ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਰਥਜਸਟਰਿ ਥਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਖਾਥਤਆ ਂਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ, ਥਜਿੇਂ ਥਕ 

RRSP ਅਤੇ RIF (ਿੱਖਰਾ ਖਾਤਾ)

ਗਾਹਕਾ ਂਦਾ ਘਾਟਾ ਜੋ ਥਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਫਰਮ ਦੇ ਥਦਿਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੇ 
ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਥਜਿੇਂ ਥਕ:

• ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਥਕ ਥਸਥਕਉਥਰਟੀਆ ਂਦੇ ਬਾ਼ਿਾਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਦਲਣ 
ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

• ਅਣਉਥਚਤ ਥਨਿੇਸ
• ਥਸਥਕਉਥਰਟੀਆ ਂਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਦਾ ਫੇਲ ਜਾ ਂਬਕਾਇਆ 

ਹੋਣਾ

MFDA ਮੈਂਬਰ ਫਰਮ਼ਾਂ ਿੌਣ ਹਿ?

MFDA IPC ਦੀਆਾਂ ਿਵਰੇਜ ਸੀਮ਼ਵ਼ਾਂ ਿੀ ਹਿ?

ਿੀ ਿਵਰ ਿਹੀਂ ਹੁੰਦ਼ ਹ?ੈਿੀ ਿਵਰ ਹੁੰਦ਼ ਹ?ੈ

@smarter_moneyGetSmarterAboutMoney
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