ਬੀਸੀ ਹੋਮ ਓਨਰ (ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ) ਲਈ ਮਾਰਗੇਜ ਅਤੇ ਇਕਿਵਟੀ ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ
(ਬੀਸੀ ਹੋਮ ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ)

ਪ�ੋਗ ਰਾਮ ਬਾਰੇ
ਇਹਬੀਸੀ ਹੋਮ ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ ਚੁਕਾਉਣ-ਯੋਗ ਤਤਕਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਦਦਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਉਨ��
ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਘਰਖਰੀਦਣ ਲਈਯੋਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ-ਯੋਗ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਟਾਇਟਲ
�ਤੇ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਮਾਰਗੇਜ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋਏਗਾ।

ਇਹਕਰਜ਼ਾ, ਖਰੀਦ ਮੁੱ ਲ ਦੇ ਵਧਤ� ਵਧ5% ਤਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਿਨ�ਜੀ ਤਤਕਾਲ-ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏਗਾ।
ਅਿਧਕਤਮ ਖਰੀਦ ਮੁੱ ਲ $750,000 ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨ�ਜੀ ਤਤਕਾਲ-ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰਕਮ, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੀਸੀ ਹੋਮ

ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ ਲੋ ਨ ਬੀਮਾਿਕ�ਤ ਪਿਹਲੇ ਮਾਰਗੇਜ ਲੋ ਨ ਲਈਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਤਤਕਾਲ-ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬੀਸੀ ਹੋਮ ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ ਲੋ ਨ ਸ਼ੁਰੂਆ ਤੀ 25-ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈਹੈ, ਜੋ ਪਿਹਲੇ ਪੰ ਜ ਸਾਲ� ਲਈਿਵਆਜ਼ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤ�
ਰਿਹਤ ਹੈ।
ਇਸ ਲੋ ਨਨੂੰਤੁਹਾਡੀ ਸੰ ਪੱ ਤੀ ਦੇ ਟਾਇਟਲ �ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਾਰਗੇਜ ਵਜ� ਰਿਜਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਯੋਗ ਮਕਾਨ
ਇਹਮਕਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਿਵੱ ਚ ਸਿਥਤ, ਇੱ ਕ ਕਨੂੰਨੀ, ਆਤਮ
-ਿਨਰਭਰ ਮਾਰਗੇਜ-ਯੋਗ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਅਿਧਕਤਮ ਖਰੀਦ ਮੁੱ ਲ $750,000 ਹੋਵੇ।
ਇਹਮਕਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਲ ਿਨਵਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ; ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ/ਮਨ�ਰੰ ਜਨ ਸਬੰ ਧੀ ਸੰ ਪੱ ਤੀਆਂ ਯੋਗ
ਨਹ� ਹਨ।
ਯੋਗ ਮਕਾਨ� ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣ� ਿਵੱ ਚ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰਇੱ ਥ� ਤਕਸੀਮਤ ਨਹ� ਹਨ:
•

ਅਲੱਗ/ਇੱ ਕ ਪਾਸ� ਜੁੜੇ ਮਕਾਨ

•

ਸੰ ਯੁਕਤ ਘਰ

•

ਪੰ ਕਤੀਬੱ ਧ ਮਕਾਨ

•

ਸਿਹ-ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ ਘਰ

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈਕਲੋ ਿਜ਼ੰ ਗ ਦੇ 30 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਇਸਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਣਾ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਮਕਾਨ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈਪਿਹਲੇ ਪੰ ਜ ਸਾਲ� ਲਈ(ਜ� ਇਸਤ� ਘੱ ਟ ਅਵਧੀ ਲਈਜੇ ਪੂਰਾ ਲੋ ਨ ਚੁਕਾ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ) ਘਰਦਾ
ਰਖਰਖਾਵ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਿਨਵਾਸ ਵਜ� ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੁਸ� ਘਰਦੇ ਰਿਜਸਟਰਡ ਮਾਲਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਘਰਦੀ ਦੇਖਰੇਖ
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸ�ਪਕੇ ਘਰਦਾ ਟਾਇਟਲ ਨਹ� ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਮ� ਯੋਗ ਹ�?
ਸਾਡਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦਕਰਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਯੋਗਤਾ ਮਾਨਦੰ ਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ� ਨਹ�।
ਕਰਜ਼ੇ ਲਈਯੋਗ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣ ਲਈ, ਘਰਦੇ ਟਾਇਟਲ �ਤੇ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈਹੇਠ ਿਲਖੇ ਮਾਨਦੰ ਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ:
•

ਕੈਨ�ਡਾ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ ਹੋ ਜ� ਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸੀ ਹੋ ਜੋ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਪੰ ਜ ਸਾਲ ਤ� ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ।

•

ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 12 ਮਹੀਨ� ਹੋ ਗਏਹਨ।

•

ਪਿਹਲੀ-ਵਾਰ ਘਰਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋ ਿਜਸਨ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਦੁਨੀਆ ਿਵੱ ਚ ਿਕਤੇ ਵੀ ਮੂਲ ਿਨਵਾਸ
ਤ� ਿਵਆਜ ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਹਲੀ-ਵਾਰ ਘਰਖਰੀਦਣ ਤੇ ਿਮਲਣਵਾਲੀ ਛੂਟ ਜ� ਿਰਫੰ ਡ ਪ�ਾਪਤ
ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

•

ਟਾਇਟਲ �ਤੇ ਹਰਿਕਸੇ ਦੀ ਸੰ ਯੁਕਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨੀ 150,000 ਤ� ਵਧਨਹ� ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

•

ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਰਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਪਿਹਲੇ ਪੰ ਜ ਸਾਲ� ਲਈਟਾਇਟਲ ਤੇ
ਆਏਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਿਨਵਾਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

•

750,000 ਡਾਲਰ ਜ� ਇਸਤ� ਘੱ ਟ ਦਾ ਘਰਖਰੀਿਦਆ ਹੈ

•

ਘਰਲਈ�ਚ-ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਬੀਮਾਿਕ�ਤ ਪਿਹਲੀ ਮਾਰਗੇਜ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ

ਤੁਹ ਾਡੇ ਦੁਆ ਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤ� ਪਿਹਲ�
•

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰ ਸ਼ਕ ਤਤਕਾਲ-ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰਕਮਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

•

ਤੁਸ� ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਵਾਸ ਅਿਧਿਨਯਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਿਰਣਦਾਤਾ ਵੱ ਲ� ਬੀਮਾਿਕ�ਤ
ਮਾਰਗੇਜ ਲਈਪਿਹਲ� ਤ� ਪ�ਮਾਿਣਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ।

ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਸਾਰੇ ਿਬਨ�ਕਾਰ� (ਉਹਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸਨੂੰ ਟਾਇਟਲ ਤੇ ਰਿਜਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ) ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ
ਿਹੱ ਸੇ ਵਜ� ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਏਗੀ:

1. ਕੈਨ�ਡਾ ਿਵੱ ਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ, ਹੇਠ� ਿਵੱ ਚ� ਕੋਈ ਇੱ ਕ ਿਦਓ:
•

ਕੈਨ�ਡਾ ਦਾ ਜਨਮਪ�ਮਾਣ-ਪੱ ਤਰ

•

ਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸ ਕਾਰਡ

•

ਕਨ�ਡੀਅਨ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ-ਪੱ ਤਰ

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮਕੈਨ�ਡਾ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਨ�ਡਾ ਿਵੱ ਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲਈਲੋ ੜ�ਦਾ ਪਛਾਣ-ਪੱ ਤਰ ਨਹ�
ਹੈ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਕੈਨ�ਡਾ (Citizenship and Immigration Canada) ਨੂੰ 1888-242-2100 ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।

2. ਦੂਜੀ ਪਛਾਣ (ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ)
•

ਬੀ.ਸੀ. ਵੱ ਲ� ਜਾਰੀ ਡ�ਾਈਵਰ ਲਸੰ ਸ

•

ਬੀ.ਸੀ. ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ (BCID)

•

ਪਾਸਪੋਰਟ

•

ਇੰ ਡੀਅਨ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਪ�ਮਾਣ-ਪੱ ਤਰ

•

ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਛਾਣ। ਇਸਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਦੋਵ� ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਾਮਲਾਦਰ-ਮਾਮਲਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਏਗਾ।

3. ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਬੂਤ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈਕੈਨ�ਡਾ ਰੈਿਵਿਨਊ ਏਜੰ ਸੀ ਵੱ ਲ� (Canada Revenue Agency - CRA) ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਮੁਲ�ਕਣ(ਣ�) ਦੇ
ਨ�ਿਟਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸ� ਮੁਲ�ਕਣ(ਣ�) ਦੇ ਆਪਣੇ ਨ�ਿਟਸ ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਕਰਪਾ�ਦੇ, ਤ� ਤੁਸ� CRA ਤ� ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਾ

ਿਬਓਰਾ (ਿਵਕਲਪ ਸੀ ਿਪ�ੰ ਟ) ਜਮ�� ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਿਜਹਾ www.cra.gc.ca/myaccount ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ
CRA My Account ਿਵੱ ਚ ਲਾਿਗਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਿਪ�ੰ ਟ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਜ� ਿਵਕਲਪ ਸੀ
ਿਪ�ੰ ਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਲਈCRA ਨੂੰ 1-800-959-8281 ਜ� 1-800-959-2221 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ।

4. ਮਾਰਗੇਜ ਪੂਰਵ-ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਗੱ ਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਵਾਸ ਅਿਧਿਨਯਮ ਵੱ ਲ� ਪ�ਮਾਿਣਤ ਬ�ਕ/ਿਰਣਦਾਤਾ ਤ�
ਮਾਰਗੇਜ ਲਈਪੂਰਵ-ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰਗੇਜ ਿਡਫਾਲਟ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਬੀਮਾਿਕ�ਤ ਹੈ 1।

11

CMHC, ਜੇਨਵਰਥ (Genworth) ਜ� ਕੈਨ�ਡਾ ਗਰੰ ਟੀ Canada Guaranty) ਦੁਆਰਾ ਬੀਮਾਿਕ�ਤ

ਿਕਵ� ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੈ
ਪ�ੋਗਰਾਮ ਲਈਅਰਜ਼ੀਆਂ 16 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਤ� ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਘਰਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ,
ਤ� ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਿਸਰਫ ਉਦ� ਹੀ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਘਰਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤਾਰੀਖ 15 ਫਰਵਰੀ, 2017
ਨੂੰ ਹੈ ਜ� ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ।

ਿਸਰਫ ਉਨ�� ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਪੂਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੇ
ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਬੀਸੀ ਹਾਉਿਸੰ ਗ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਨਾ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਜੇ ਤੁਸ � ਯੋਗ ਠਿਹਰਾਏ ਜ�ਦੇ ਹੋ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਤੁਸ� ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰਦੇ ਖਰੀਦਾਰ ਲਈਪੈਕੇਜ

(Homebuyer’s Package) ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਘਰਦੇ ਖਰੀਦਾਰ ਲਈਪੈਕੇਜ ਿਵੱ ਚ ਉਨ�� ਕਦਮ� ਬਾਰੇ ਿਵਸਤ�ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਹੋਮ ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ ਕਰਜ਼ੇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਲਈਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਘਰਦੇ ਖਰੀਦਾਰ ਲਈਪੈਕੇਜ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਿਰਅਲ ਐਸਟੇਟ ਏਜੰ ਟ, ਿਰਣਦਾਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ/ਨ�ਟਰੀ ਪਬਿਲਕ ਲਈਵੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੈਕੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹਬੀ.ਸੀ. ਹੋਮ ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਨੂੰ ਸਮਝਣਿਵੱ ਚ ਇਨ�� ਪੇਸ਼ੇਵਰ�
ਦੀ ਮਦਦਕਰਣਗੇ।

ਘਰਲੱਭਣ ਅਤੇ ਆਫ
ਰ ਲੈ ਣ ਲਈਆਪਣੇ ਿਰਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੇ ਏਜੰ ਟ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰੋ।
ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਫਰਸਵੀਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੇਚ ਸਮਝੌਤੇ (CPS) ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀ.ਸੀ.
ਹਾਉਿਸੰ ਗ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਰਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਏਗੀ।
ਬੀ.ਸੀ. ਹਾਉਿਸੰ ਗ ਿਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ�ਤੀਬੰ ਿਧਤ ਕਰਜ਼ੇ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ (Conditional Loan Commitment) ਪੱ ਤਰ ਦਏਗਾ,
ਤ� ਿਕ ਤੁਸ� ਇਸਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਨੂੰ ਅੰ ਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈਆਪਣੇ ਮੁੱ ਢਲੇ ਿਰਣਦਾਤਾ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕੋ। ਬੀ.ਸੀ. ਹੋਮ

ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਸਰਫ ਸ਼ਰਤਦੇ ਤਿਹਤ ਉਦ� ਤਕਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਜਦ� ਤਕਪਿਹਲੇ ਫਾਈਨਲ
ਮਾਰਗੇਜ ਬੀਮੇ ਦੀ ਹਾਮੀਦਾਰ ਸਮੀਿਖਆ ਨੂੰ ਸੰ ਚਾਿਲਤ ਅਤੇ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ।
ਘਰਦੇ ਖਰੀਦਾਰ ਲਈਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱ ਲੋ ਅਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਲਈਅਕਸਰਆਪਣੇ
MyBCHousing ਖਾਤੇ ਦੇ ਿਪੱ ਛੇ ਦੇਖੋ।

ਚੁਕੌਤੀ ਿਕਵ� ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਜਦਿਕ ਇਹਪਿਹਲੇ ਪੰ ਜ ਸਾਲ ਲਈਿਵਆਜ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਰਿਹਤ ਹੈ, ਇਸਲਈਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਬਗੈਰ ਿਕਸੇ ਜੁਰਮਾਨ� ਤ�
ਅਿਤਿਰਕਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਸਕਦੇ ਹੋ ਜ� ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਛੇਵ� ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ, ਿਵਆਜ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਮੂਲ ਅਤੇ ਿਵਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ,
ਬਾਕੀ 20 ਸਾਲ� ਿਵੱ ਚ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।
ਬੀ.ਸੀ. ਹੋਮ ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ ਕਰਜ਼ੇ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਿਵੱ ਚ� ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਣ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ-ਯੋਗ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ:
•

ਪਿਹਲੀ ਮਾਰਗੇਜ ਜ� ਬੀ.ਸੀ. ਹੋਮ ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ ਕਰਜ਼ੇ ਅਦਾ ਕਰਨਿਵੱ ਚ ਚੂਕ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

•

ਘਰਦੀ ਟ��ਸਫਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜ� ਮਲਕੀਅਤ ਬਦਲਦੀ ਹੈ (ਟਾਇਟਲ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਜੁੜਣ ਸਮੇਤ)।

•

ਜੇ ਉਹਘਰਹੁਣ ਪਿਹਲੇ ਪੰ ਜ ਸਾਲ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਲ ਿਨਵਾਸ ਨਹ� ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ।

