
ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ  

ਕਾਨੂੰਿੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 

ਬੀਮਾ 

ਪੇਸੇਵਰ ਸਲਾਹਕਾਰ 

ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹਕਾਰ 

ਸੰਪਤੀ 

ਕਰਜ਼ੇ 

ਸਹੂਲਤਾ ਂਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾ ਂ

ਨਡਜੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ 

ਨਟੱਪਣੀਆਂ

2

3

4

5

6

7

10

12

13

14

ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇਿਵੈਂਟਰੀ ਇਕ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹ,ੈ ਜੋ ਨਕ ਨਕਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ 

ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਨਵੱਤੀ ਖਾਨਤਆ ਂਅਤੇ ਨਰਕਾਰਡਾ ਂਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਵਚ ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਨਗਆ ਹ,ੈ 

ਨਜਸ ਸਨਿਤੀ ਨਵਚ ਤੁਸੀਂ ਸੇਧ ਦੇਣ ਨਵਚ ਅਸਮਰਿ ਹ।ੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤ,ੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਵੱਚ 

ਸੰਵੇਦਿਸੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਅਤੇ ਮਨਹਫ਼ੂਜ਼ ਜਗ੍ਾ ਨਵੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਾਨਿਕ ਢੰਗ ਿਾਲ ਸਟੋਰ ਜਾ ਂਸਾਂਝਾ ਿਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਾਪੀਆ ਂ

ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ।ੋ ਇਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸੰਪਰਕ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਪਨਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾ ਂਿਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇਸ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਕ ਨਕਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ , ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਵਚਾਰ ਕਰਿ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾ ਂਕੱਢੋ ਨਕ ਤੁਸੀਂ 

ਉਿ੍ਾ ਂਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹ।ੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪ ਟ ੂਡੇਟ ਹੈ ਜਾ ਂਿਹੀਂ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 

ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇਿਵੈਂਟਰੀ ਦੀ ਸਮੀਨਖਆ ਕਰਿਾ ਯਾਦ ਰੱਖ।ੋ

ਨ ਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇਿਵੈਂਟਰੀ

ਿਾਮ     ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਨਗਆ
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ਪੂਰਾ ਿਾਮ

ਜਿਮ ਸਰਟੀਨਿਕੇਟ ਦਾ ਸਿਾਿ

ਕਾਰਡ ਦਾ ਸਿਾਿ

ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਸਿਾਿ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ਂਦਾ ਸਿਾਿ

 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ਂਦਾ ਸਿਾਿ

ਸੇਵਾ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਡਸਚਾਰਜ ਦੀ ਤਰੀਕ

ਨਪਛਲਾ ਿਾਮ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹ)ੈ

SIN ਕਾਰਡ ਦਾ ਸਿਾਿ

ਕਾਰਡ ਦਾ ਸਿਾਿ

ਸਰਟੀਨਿਕੇਟ ਦਾ ਸਿਾਿ

ਘਰ ਦਾ ਿੋਿ

ਸਿਾਿ ਅਤੇ ਜਿਮ ਦੀ ਨਮਤੀ

ਲਾਇਸੈਂਸ ਿੰਬਰ

ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਿੰਬਰ

ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ

ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ

ਪਤਾ

ਸੈੱਲ ਿੋਿ

SIN ਕਾਰਡ ਦਾ ਿੰਬਰ

ਕਾਰਡ ਦਾ ਿੰਬਰ

ਸਰਟੀਨਿਕੇਟ ਦਾ ਿੰਬਰ

ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ

ਨਸਟੀਜ਼ਿਨਸਪ ਦੀ ਤਰੀਕ

ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜਿਮ ਸਰਟੀਨਿਕੇਟ ਸੋਸਲ ਇਸੰੋਰੈਂਸ ਿੰਬਰ

ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ

ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਸਟੀਜ਼ਿਨਸਪ ਸਰਟੀਨਿਕੇਟ

ਨਿੱਜੀ ਟੈਕਸ ਨਰਟਰਿਾਂ ਨਮਲਟਰੀ ਸਰਨਵਸ ਨਰਕਾਰਡ

ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
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ਕਾਨੂੰਿੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਵਸੀਅਤ/ਟ੍ਸਟ ਦਾ ਸਿਾਿ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ਂਦਾ ਸਿਾਿ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ਂਦਾ ਸਿਾਿ

ਸਰਟੀਨਿਕੇਟ ਦਾ ਸਿਾਿ

ਕਾਨੂੰਿੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਿਾਮ

ਕਾਨੂੰਿੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਅਟਾਰਿੀ ਦਾ ਿਾਮ

ਅਟਾਰਿੀ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਅਟਾਰਿੀ ਦਾ ਿਾਮ

ਅਟਾਰਿੀ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਰੀਕ

ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਿੀ - ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਨਵਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਨਿਕੇਟ

ਵਸੀਅਤ/ਟ੍ਰਸਟ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਿੀ - ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਸਰਟੀਨਿਕੇਟ ਦਾ ਸਿਾਿ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ਂਦਾ ਸਿਾਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ਂਦਾ ਸਿਾਿ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ਂਦਾ ਸਿਾਿ

ਮੌਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਰੀਕ

ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਨਿਕੇਟ (ਨਮ੍ਤਕ ਜੀਵਿ ਸਾਥੀ ਲਈ)

ਪ੍ੀ/ਪੋਸਟ ਿਪਚੁਅਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ

ਕਸਟਡੀ/ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਨਰਕਾਰਡ

ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡੀਡਜ਼, ਟਾਈਟਲ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਲਾਈਿਾਂ

ਤਲਾਕ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ

ਜਿਮ ਸਰਟੀਨਿਕੇਟ (ਬੱਨਚਆ ਂਲਈ)

ਮੌਰਗੇਜ ਕਲੋਨਜ਼ੰਗ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਕਬਰਸਤਾਿ ਦੀ ਡੀਡ/ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਬੰਧ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ਂਦਾ ਸਿਾਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ਂਦਾ ਸਿਾਿ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ਂਦਾ ਸਿਾਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ਂਦਾ ਸਿਾਿ
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ਬੀਮਾ

ਬੀਮਾ ਕੰਪਿੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਿੀ

ਬੀਮਾ ਕੰਪਿੀ ਬੀਮੇ ਦੀ ਨਕਸਮ

ਪਾਨਲਸੀ ਿੰਬਰ ਪਾਨਲਸੀ ਿੰਬਰ

ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪਾਨਲਸੀ ਦੀ ਨਮਆਦ ਪਾਨਲਸੀ ਦੀ ਨਮਆਦ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ਂਦਾ ਸਿਾਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ਂਦਾ ਸਿਾਿ

ਨਿਜੀ ਬੀਮਾ (ਲਾਇਿ/ਨਡਸਅਨਬਨਲਟੀ/ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਦੇਖਭਾਲ) ਨਸਹਤ ਬੀਮਾ

ਘਰ/ਰੈਂਟਲ ਬੀਮਾ

ਮੌਰਗੇਜ

ਆਟੋ ਬੀਮਾ

ਹੋਰ ਬੀਮਾ

ਬੀਮਾ ਕੰਪਿੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਿੀ

ਪਾਨਲਸੀ ਿੰਬਰ ਪਾਨਲਸੀ ਿੰਬਰ

ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪਾਨਲਸੀ ਦੀ ਨਮਆਦ ਪਾਨਲਸੀ ਦੀ ਨਮਆਦ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ਂਦਾ ਸਿਾਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ਂਦਾ ਸਿਾਿ

ਬੀਮਾ ਕੰਪਿੀ

ਪਾਨਲਸੀ ਿੰਬਰ ਪਾਨਲਸੀ ਿੰਬਰ

ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪਾਨਲਸੀ ਦੀ ਨਮਆਦ ਪਾਨਲਸੀ ਦੀ ਨਮਆਦ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ਂਦਾ ਸਿਾਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ਂਦਾ ਸਿਾਿ
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ਪੇਸੇਵਰ ਸਲਾਹਕਾਰ

ਿਾਮ ਿਾਮ

ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

 

 

  

 

 

ਨਟੱਪਣੀਆਂ ਨਟੱਪਣੀਆਂ

 

 

  

 

 

ਐਗਨਜ਼ਨਕਉਟਰ ਨਵੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ

ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਅਸਟੇਟ ਯੋਜਿਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਕੀਲ

ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਕੀਲ ਹੋਰ 

ਿਾਮ ਿਾਮ

ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਟੱਪਣੀਆਂ ਨਟੱਪਣੀਆਂ

ਿਾਮ ਿਾਮ

ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਟੱਪਣੀਆਂ ਨਟੱਪਣੀਆਂ
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ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹਕਾਰ

ਿਾਮ ਿਾਮ

ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

  

ਨਟੱਪਣੀਆਂ ਨਟੱਪਣੀਆਂ

 

ਪ੍ਾਇਮਰੀ ਨਿਜ਼ੀਸੀਅਿ ਦੰਦਾ ਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਅੱਖਾ ਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਰ

 

ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਰ

ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਰਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਰ

ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਰ

ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਟੱਪਣੀਆਂ

ਿਾਮ ਮੈਡੀਕਲ ਨਵਸੇਸਤਾ

  

  

ਿਾਮ

ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਟੱਪਣੀਆਂ

ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਟੱਪਣੀਆਂਨਟੱਪਣੀਆਂ

ਿਾਮਿਾਮ ਮੈਡੀਕਲ ਨਵਸੇਸਤਾਮੈਡੀਕਲ ਨਵਸੇਸਤਾ

ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਟੱਪਣੀਆਂਨਟੱਪਣੀਆਂ

ਿਾਮਿਾਮ ਮੈਡੀਕਲ ਨਵਸੇਸਤਾਮੈਡੀਕਲ ਨਵਸੇਸਤਾ
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ਸੰਪਤੀ

ਨਵੱਤੀ ਸੰਸਿਾ ਨਵੱਤੀ ਸੰਸਿਾ

ਅਕਾਉਂਟ ਿੰਬਰ ਅਕਾਉਂਟ ਿੰਬਰ

ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਚੈਨਕੰਗ ਖਾਤਾ ਚੈਨਕੰਗ ਖਾਤਾ

ਬਚਤ ਖਾਤਾਬਚਤ ਖਾਤਾ

TFSA  

RRSP/RRIF  

TFSA  

RRSP/RRIF  

ਜੌਇਟੰ ਜੌਇਟੰ

ਜੌਇਟੰਜੌਇਟੰ

ਨਵਅਕਤੀਗਤ ਨਵਅਕਤੀਗਤ

ਨਵਅਕਤੀਗਤਨਵਅਕਤੀਗਤ

ਨਵੱਤੀ ਸੰਸਿਾ ਨਵੱਤੀ ਸੰਸਿਾ

ਅਕਾਉਂਟ ਿੰਬਰ ਅਕਾਉਂਟ ਿੰਬਰ

ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਵੱਤੀ ਸੰਸਿਾ ਨਵੱਤੀ ਸੰਸਿਾ

ਅਕਾਉਂਟ ਿੰਬਰ ਅਕਾਉਂਟ ਿੰਬਰ

ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਵੱਤੀ ਸੰਸਿਾ ਨਵੱਤੀ ਸੰਸਿਾ

ਅਕਾਉਂਟ ਿੰਬਰ ਅਕਾਉਂਟ ਿੰਬਰ

ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
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ਸੰਪਤੀ (ਜਾਰੀ)

ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ

ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਵੱਤੀ ਸੰਸਿਾ ਨਵੱਤੀ ਸੰਸਿਾ

ਅਕਾਉਂਟ ਿੰਬਰ ਅਕਾਉਂਟ ਿੰਬਰ

ਸਪਾਊਜ਼ਲ RRSP/RRIF LIRA/LIF 

RESP RESP

RDSP

ਨਵੱਤੀ ਸੰਸਿਾ

ਅਕਾਉਂਟ ਿੰਬਰ

ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪੈਿਸਿ

ਪੈਿਸਿ ਪ੍ਦਾਤਾ

ਕਲਾਇੰਟ ਿੰਬਰ

ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਗੈਰ-ਰਨਜਸਟਰਡ ਨਿਵੇਸ 

ਐਿੂਅਟੀ

ਜੌਇਟੰ ਨਵਅਕਤੀਗਤ

ਜੌਇਟੰ ਨਵਅਕਤੀਗਤ

ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ

ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਵੱਤੀ ਸੰਸਿਾ ਨਵੱਤੀ ਸੰਸਿਾ

ਅਕਾਉਂਟ ਿੰਬਰ ਅਕਾਉਂਟ ਿੰਬਰ

ਲਾਭਪਾਤਰੀ

ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਵੱਤੀ ਸੰਸਿਾ

ਅਕਾਉਂਟ ਿੰਬਰ

ਨਵੱਤੀ ਸੰਸਿਾ

ਅਕਾਉਂਟ ਿੰਬਰ

ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
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ਸੰਪਤੀ (ਜਾਰੀ)

ਨਵੱਤੀ ਸੰਸਿਾ

ਚਾਬੀ ਦਾ ਸਿਾਿ  

ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਨਕਸਮ

ਬਾਕਸ ਿੰਬਰ ਸਿਾਿ

ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਟੱਪਣੀਆਂ

ਸੇਿ ਨਡਪਾਨਜ਼ਟ ਬਾਕਸ ਸਨਥਰ ਜਾਇਦਾਦ (ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਵਾਹਿ, ਆਨਦ)

ਸਨਥਰ ਜਾਇਦਾਦ (ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਵਾਹਿ, ਆਨਦ) ਸਨਥਰ ਜਾਇਦਾਦ (ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਵਾਹਿ, ਆਨਦ)

  

ਹੋਰ ਹੋਰ

ਹੋਰ ਹੋਰ

ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਨਕਸਮਸੰਪਤੀ ਦੀ ਨਕਸਮ

ਸਿਾਿਸਿਾਿ

ਨਟੱਪਣੀਆਂਨਟੱਪਣੀਆਂ

ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਨਕਸਮਸੰਪਤੀ ਦੀ ਨਕਸਮ

ਸਿਾਿਸਿਾਿ

ਨਟੱਪਣੀਆਂਨਟੱਪਣੀਆਂ

ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਨਕਸਮਸੰਪਤੀ ਦੀ ਨਕਸਮ

ਸਿਾਿਸਿਾਿ

ਨਟੱਪਣੀਆਂਨਟੱਪਣੀਆਂ
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ਕਰਜ਼ੇ

ਕਰੈਨਡਟ ਕਾਰਡ ਕਰੈਨਡਟ ਕਾਰਡ

ਲਾਈਿ ਔਿ ਕੈ੍ਨਡਟ ਲਾਈਿ ਔਿ ਕੈ੍ਨਡਟ

ਕਰੈਨਡਟ ਕਾਰਡ ਕਰੈਨਡਟ ਕਾਰਡ

ਮੌਰਗੇਜ ਮੌਰਗੇਜ

ਨਰਣਦਾਤਾ ਦਾ ਿਾਮ ਨਰਣਦਾਤਾ ਦਾ ਿਾਮ

ਅਕਾਉਂਟ ਿੰਬਰ ਅਕਾਉਂਟ ਿੰਬਰ

ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਰਣਦਾਤਾ ਦਾ ਿਾਮ ਨਰਣਦਾਤਾ ਦਾ ਿਾਮ

ਅਕਾਉਂਟ ਿੰਬਰ ਅਕਾਉਂਟ ਿੰਬਰ

ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਰਣਦਾਤਾ ਦਾ ਿਾਮ ਨਰਣਦਾਤਾ ਦਾ ਿਾਮ

ਅਕਾਉਂਟ ਿੰਬਰ ਅਕਾਉਂਟ ਿੰਬਰ

ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਰਣਦਾਤਾ ਦਾ ਿਾਮ ਨਰਣਦਾਤਾ ਦਾ ਿਾਮ

ਅਕਾਉਂਟ ਿੰਬਰ ਅਕਾਉਂਟ ਿੰਬਰ

ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
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ਕਰਜ਼ੇ (ਜਾਰੀ)

ਨਰਵਰਸ ਮੌਰਗੇਜ ਪੇਡੇ ਲੋਿ

ਹੋਰ ਹੋਰ

ਵਾਹਿ ਲੋਿ/ਲੀਜ਼ ਵਾਹਿ ਲੋਿ/ਲੀਜ਼

ਹੋਰ ਹੋਰ

ਨਰਣਦਾਤਾ ਦਾ ਿਾਮ ਨਰਣਦਾਤਾ ਦਾ ਿਾਮ

ਅਕਾਉਂਟ ਿੰਬਰ ਅਕਾਉਂਟ ਿੰਬਰ

ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਰਣਦਾਤਾ ਦਾ ਿਾਮ ਨਰਣਦਾਤਾ ਦਾ ਿਾਮ

ਅਕਾਉਂਟ ਿੰਬਰ ਅਕਾਉਂਟ ਿੰਬਰ

ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਰਣਦਾਤਾ ਦਾ ਿਾਮ ਨਰਣਦਾਤਾ ਦਾ ਿਾਮ

ਅਕਾਉਂਟ ਿੰਬਰ ਅਕਾਉਂਟ ਿੰਬਰ

ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਰਣਦਾਤਾ ਦਾ ਿਾਮ ਨਰਣਦਾਤਾ ਦਾ ਿਾਮ

ਅਕਾਉਂਟ ਿੰਬਰ ਅਕਾਉਂਟ ਿੰਬਰ

ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ



12

ਸਹੂਲਤਾ ਂਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਪ੍ਦਾਤਾ ਦਾ ਿਾਮ ਪ੍ਦਾਤਾ ਦਾ ਿਾਮ

ਅਕਾਉਂਟ ਿੰਬਰ ਅਕਾਉਂਟ ਿੰਬਰ

ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਬਜਲੀ ਗੈਸ

ਘਰ ਦਾ ਿੋਿ ਸੈੱਲ ਿੋਿ

ਪਾਣੀ/ਸੀਵਰੇਜ ਇਟੰਰਿੱੈਟ/ਕੇਬਲ

ਪ੍ਦਾਤਾ ਦਾ ਿਾਮ

ਸੇਵਾ ਦੀ ਨਕਸਮ

ਅਕਾਉਂਟ ਿੰਬਰ

ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਹੋਰ ਹੋਰ

ਪ੍ਦਾਤਾ ਦਾ ਿਾਮ

ਸੇਵਾ ਦੀ ਨਕਸਮ

ਅਕਾਉਂਟ ਿੰਬਰ

ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪ੍ਦਾਤਾ ਦਾ ਿਾਮ ਪ੍ਦਾਤਾ ਦਾ ਿਾਮ

ਅਕਾਉਂਟ ਿੰਬਰ ਅਕਾਉਂਟ ਿੰਬਰ

ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪ੍ਦਾਤਾ ਦਾ ਿਾਮ ਪ੍ਦਾਤਾ ਦਾ ਿਾਮ

ਅਕਾਉਂਟ ਿੰਬਰ ਅਕਾਉਂਟ ਿੰਬਰ

ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
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ਨਡਜੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ

ਨਡਵਾਈਸ/ਨਕਸਮ

ਸੇਵਾ ਦਾ ਿਾਮ ਅਤੇ URL

ਸੇਵਾ ਦਾ ਿਾਮ ਅਤੇ URL

ਨਟੱਪਣੀਆਂ

ਅਕਾਉਂਟ ਿਾਲ ਜੁਨਿਆ ਿਾਮ/ਈਮੇਲ

ਅਕਾਉਂਟ ਿਾਲ ਜੁਨਿਆ ਯੂਜ਼ਰਿੇਮ/ਈਮੇਲ

ਸੇਵਾ ਦਾ ਿਾਮ ਅਤੇ URL

ਸੇਵਾ ਦਾ ਿਾਮ ਅਤੇ URL

ਅਕਾਉਂਟ ਿਾਲ ਜੁਨਿਆ ਿਾਮ/ਈਮੇਲ

ਅਕਾਉਂਟ ਿਾਲ ਜੁਨਿਆ ਯੂਜ਼ਰਿੇਮ/ਈਮੇਲ

ਸੇਵਾ ਦਾ ਿਾਮ ਅਤੇ URL

ਸੇਵਾ ਦਾ ਿਾਮ ਅਤੇ URL

ਸੇਵਾ ਦਾ ਿਾਮ ਅਤੇ URL

ਸੇਵਾ ਦਾ ਿਾਮ ਅਤੇ URL

ਸੇਵਾ ਦਾ ਿਾਮ ਅਤੇ URL

ਅਕਾਉਂਟ ਿਾਲ ਜੁਨਿਆ ਿਾਮ/ਈਮੇਲ

ਅਕਾਉਂਟ ਿਾਲ ਜੁਨਿਆ ਯੂਜ਼ਰਿੇਮ/ਈਮੇਲ

ਅਕਾਉਂਟ ਿਾਲ ਜੁਨਿਆ ਿਾਮ/ਈਮੇਲ

ਅਕਾਉਂਟ ਿਾਲ ਜੁਨਿਆ ਯੂਜ਼ਰਿੇਮ/ਈਮੇਲ

ਅਕਾਉਂਟ ਿਾਲ ਜੁਨਿਆ ਿਾਮ/ਈਮੇਲ

ਕੰਨਪਊਟਰ/ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਣ

ਮੀਡੀਆ ਸਬਸਨਕ੍ਪਸਿਾ ਂ(ਖ਼ਬਰਾ,ਂ ਨਿਲਮਾ,ਂ ਸੰਗੀਤ, ਨਕਤਾਬਾ,ਂ ਖੇਡਾ,ਂ ਆਨਦ)

ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ

ਈਮੇਲ

ਈਮੇਲ ਪ੍ਦਾਤਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ

ਨਡਵਾਈਸ/ਨਕਸਮ ਨਟੱਪਣੀਆਂ

ਨਡਵਾਈਸ/ਨਕਸਮ ਨਟੱਪਣੀਆਂ

ਨਡਵਾਈਸ/ਨਕਸਮ ਨਟੱਪਣੀਆਂ

ਈਮੇਲ ਪ੍ਦਾਤਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ



ਨਟੱਪਣੀਆਂ

Ontario Securities Commission 
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