
 

 

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

(ਬੀਸੀ ਹੋਮ ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ) 

ਪ�ੋਗਰਾਮ ਬਾਰ ੇ

ਇਹ ਬੀਸੀ ਹੋਮ ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ ਚਕੁਾਉਣ-ਯੋਗ ਤਤਕਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਦਦਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਉਨ� � 

ਿਨਵਾਸੀਆ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਯਗੋ ਹੰੁਦ ੇਹਨ।  ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ-ਯੋਗ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਟਾਇਟਲ 

�ਤ ੇਰਿਜਸਟਰ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਮਾਰਗੇਜ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋਏਗਾ। 

ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ, ਖਰੀਦ ਮੱੁਲ ਦੇ ਵਧ ਤ� ਵਧ 5% ਤਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਿਨ�ਜੀ ਤਤਕਾਲ-ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏਗਾ।  

ਅਿਧਕਤਮ ਖਰੀਦ ਮੱੁਲ $750,000 ਹੈ।  

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨ�ਜੀ ਤਤਕਾਲ-ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰਕਮ, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੀਸੀ ਹੋਮ 

ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ ਲੋਨ ਬੀਮਾਿਕ�ਤ ਪਿਹਲੇ ਮਾਰਗੇਜ ਲੋਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਤਕਾਲ-ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

https://www.cmhc-schl.gc.ca/en/co/moloin/moloin_003.cfm


 

 

 
ਬੀਸੀ ਹੋਮ ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ ਲੋਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 25-ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਹਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ� ਲਈ ਿਵਆਜ਼ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤ� 

ਰਿਹਤ ਹੈ।   

ਇਸ ਲੋਨਨੰੂਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਟਾਇਟਲ �ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਾਰਗੇਜ ਵਜ� ਰਿਜਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।  

  



 

 

ਯੋਗ ਮਕਾਨ 

ਇਹ ਮਕਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ, ਇੱਕ ਕਨੰੂਨੀ, ਆਤਮ-ਿਨਰਭਰ ਮਾਰਗੇਜ-ਯੋਗ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਹੋਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਅਿਧਕਤਮ ਖਰੀਦ ਮੱੁਲ $750,000 ਹੋਵੇ।    

ਇਹ ਮਕਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਲ ਿਨਵਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ; ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ/ਮਨ� ਰੰਜਨ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਯੋਗ 

ਨਹ� ਹਨ। 

ਯੋਗ ਮਕਾਨ� ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣ� ਿਵੱਚ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥ� ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹ� ਹਨ: 

• ਅਲੱਗ/ਇੱਕ ਪਾਸ� ਜੁੜੇ ਮਕਾਨ 

• ਸੰਯੁਕਤ ਘਰ 

• ਪੰਕਤੀਬੱਧ ਮਕਾਨ 

• ਸਿਹ-ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ ਘਰ 

ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਕਲੋਿਜ਼ੰਗ ਦ ੇ30 ਿਦਨ� ਦ ੇਅੰਦਰ ਇਸਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਮਕਾਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।   ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਪਿਹਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ� ਲਈ (ਜ� ਇਸ ਤ� ਘੱਟ ਅਵਧੀ ਲਈ ਜੇ ਪੂਰਾ ਲੋਨ ਚੁਕਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ) ਘਰ ਦਾ 

ਰਖਰਖਾਵ ਆਪਣ ੇਮੂਲ ਿਨਵਾਸ ਵਜ� ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।   ਤੁਸ� ਘਰ ਦੇ ਰਿਜਸਟਰਡ ਮਾਲਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ 

ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੰੂ ਸ�ਪਕੇ ਘਰ ਦਾ ਟਾਇਟਲ ਨਹ� ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।     

 

  



 

 

ਕੀ ਮ� ਯੋਗ ਹ�? 

ਸਾਡਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਯੋਗਤਾ ਮਾਨਦੰਡ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 

ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ� ਨਹ�। 

ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਯੋਗ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣ ਲਈ, ਘਰ ਦੇ ਟਾਇਟਲ �ਤੇ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਮਾਨਦੰਡ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 

ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ: 

• ਕੈਨ� ਡਾ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ ਹੋ ਜ� ਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸੀ ਹੋ ਜ ੋਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤ� ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।  

• ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਮਹੀਨ�  ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 

• ਪਿਹਲੀ-ਵਾਰ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋ ਿਜਸਨ�  ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਦੁਨੀਆ ਿਵੱਚ ਿਕਤੇ ਵੀ ਮੂਲ ਿਨਵਾਸ 

ਤ� ਿਵਆਜ ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਵ ੇਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਹਲੀ-ਵਾਰ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਛੂਟ ਜ� ਿਰਫੰਡ ਪ�ਾਪਤ 

ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵ।ੇ  

• ਟਾਇਟਲ �ਤੇ ਹਰ ਿਕਸੇ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱੁਲ ਆਮਦਨੀ 150,000 ਤ� ਵਧ ਨਹ� ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 

• ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਪਿਹਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ� ਲਈ ਟਾਇਟਲ ਤੇ 

ਆਏ ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਿਨਵਾਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵ।ੇ  

• 750,000 ਡਾਲਰ ਜ� ਇਸ ਤ� ਘੱਟ ਦਾ ਘਰ ਖਰੀਿਦਆ ਹੈ 

• ਘਰ ਲਈ �ਚ-ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਬੀਮਾਿਕ�ਤ ਪਿਹਲੀ ਮਾਰਗੇਜ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ 

  

https://wcsdev.bchousing.org/dev/hpap/hpap-calculator
https://www.cmhc-schl.gc.ca/en/co/moloin/moloin_003.cfm


 

 

ਤੁਹਾਡ ੇਦਆੁਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤ� ਪਿਹਲ� 

• ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਸ਼ਕ ਤਤਕਾਲ-ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

• ਤੁਸ� ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਵਾਸ ਅਿਧਿਨਯਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਿਰਣਦਾਤਾ ਵੱਲ�  ਬੀਮਾਿਕ�ਤ 

ਮਾਰਗੇਜ ਲਈ ਪਿਹਲ� ਤ� ਪ�ਮਾਿਣਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। 

ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਸਾਰੇ ਿਬਨ� ਕਾਰ� (ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸਨੰੂ ਟਾਇਟਲ ਤੇ ਰਿਜਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ) ਨੰੂ ਅਰਜ਼ੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ 

ਿਹੱਸੇ ਵਜ� ਹੇਠ ਿਦੱਤ ੇਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ: 

1. ਕੈਨ� ਡਾ ਿਵੱਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ, ਹੇਠ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਇੱਕ ਿਦਓ: 

• ਕੈਨ� ਡਾ ਦਾ ਜਨਮ ਪ�ਮਾਣ-ਪੱਤਰ 

• ਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸ ਕਾਰਡ 

• ਕਨ� ਡੀਅਨ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ-ਪੱਤਰ 

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕੈਨ� ਡਾ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਨ� ਡਾ ਿਵੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲਈ ਲੋੜ�ਦਾ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਨਹ� 

ਹੈ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਕੈਨ� ਡਾ (Citizenship and Immigration Canada) ਨੰੂ 1-

888-242-2100 ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ। 

2. ਦੂਜੀ ਪਛਾਣ (ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ) 

• ਬੀ.ਸੀ. ਵੱਲ�  ਜਾਰੀ ਡ�ਾਈਵਰ ਲਸੰਸ 

• ਬੀ.ਸੀ. ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ (BCID) 

https://www.cmhc-schl.gc.ca/en/hoficlincl/moloin/aple/
http://www2.gov.bc.ca/gov/content/life-events/births-adoptions/births/birth-certificates
http://www.cic.gc.ca/english/department/media/multimedia/video/pr-card/pr-card.asp
http://www.cic.gc.ca/english/citizenship/proof.asp
http://www.cic.gc.ca/english/index-can.asp
http://www2.gov.bc.ca/gov/services/detail?desc=B.C.%20Identification%20Card


 

 

• ਪਾਸਪੋਰਟ 

• ਇੰਡੀਅਨ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਪ�ਮਾਣ-ਪੱਤਰ 

• ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਛਾਣ।   ਇਸ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਦੋਵ� ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਮਾਮਲਾ-

ਦਰ-ਮਾਮਲਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਏਗਾ।  

3. ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਬੂਤ 

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੈਨ� ਡਾ ਰੈਿਵਿਨਊ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲ�  (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 ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਕਰ ਪਾ�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 ਿਵੱਚ ਲਾਿਗਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਿਪ�ੰ ਟ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਜ� ਿਵਕਲਪ ਸੀ 

ਿਪ�ੰ ਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ CRA ਨੰੂ 1-800-959-8281 ਜ� 1-800-959-2221 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ।  

4. ਮਾਰਗੇਜ ਪੂਰਵ-ਮਨਜ਼ੂਰੀ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਵਾਸ ਅਿਧਿਨਯਮ ਵੱਲ�  ਪ�ਮਾਿਣਤ ਬ�ਕ/ਿਰਣਦਾਤਾ ਤ� 

ਮਾਰਗੇਜ ਲਈ ਪੂਰਵ-ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰਗੇਜ ਿਡਫਾਲਟ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਬੀਮਾਿਕ�ਤ ਹੈ1।   

 

 

  
                                                
11CMHC, ਜੇਨਵਰਥ (Genworth) ਜ� ਕਨੈ� ਡਾ ਗਰੰਟੀ Canada Guaranty) ਦੁਆਰਾ ਬੀਮਾਿਕ�ਤ 

 

http://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1100100032387/1100100032397
http://www.cra.gc.ca/myaccount


 

 

ਿਕਵ� ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹ ੈ

ਪ�ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 16 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਤ� ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।  ਜੇ ਤੁਸ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਘਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, 

ਤ� ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਿਸਰਫ ਉਦ� ਹੀ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤਾਰੀਖ 15 ਫਰਵਰੀ, 2017 

ਨੰੂ ਹੈ ਜ� ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ।  

ਿਸਰਫ ਉਨ� � ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜ ੋਪੂਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰ ੇਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੇ 

ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।  

ਬੀਸੀ ਹਾਉਿਸੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ।  ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ 

ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਨਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।  

  



 

 

ਜ ੇਤੁਸ� ਯੋਗ ਠਿਹਰਾਏ ਜ�ਦ ੇਹ ੋ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਤੁਸ� ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰੀਦਾਰ ਲਈ ਪੈਕੇਜ 

(Homebuyer’s Package) ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋਗੇ।   ਘਰ ਦੇ ਖਰੀਦਾਰ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਿਵੱਚ ਉਨ� � ਕਦਮ� ਬਾਰੇ ਿਵਸਤ�ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗੀ ਜ ੋ ਹੋਮ ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ ਕਰਜ਼ੇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  

ਘਰ ਦੇ ਖਰੀਦਾਰ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਿਰਅਲ ਐਸਟੇਟ ਏਜੰਟ, ਿਰਣਦਾਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ/ਨ� ਟਰੀ ਪਬਿਲਕ ਲਈ ਵੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੈਕੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।  ਇਹ ਬੀ.ਸੀ. ਹੋਮ ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜ� ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਇਨ� � ਪੇਸ਼ੇਵਰ� 

ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਣਗੇ।  

ਘਰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਆਫਰ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਰਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ।  

ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਫਰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੇਚ ਸਮਝੌਤੇ (CPS) ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀ.ਸੀ. 

ਹਾਉਿਸੰਗ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ।  

ਬੀ.ਸੀ. ਹਾਉਿਸੰਗ ਿਫਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ�ਤੀਬੰਿਧਤ ਕਰਜ਼ੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ (Conditional Loan Commitment) ਪੱਤਰ ਦਏਗਾ, 

ਤ� ਿਕ ਤੁਸ� ਇਸਨੰੂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਨੰੂ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੱੁਢਲੇ ਿਰਣਦਾਤਾ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕੋ।   ਬੀ.ਸੀ. ਹੋਮ 

ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਸਰਫ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਤਿਹਤ ਉਦ� ਤਕ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਜਦ� ਤਕ ਪਿਹਲੇ ਫਾਈਨਲ 

ਮਾਰਗੇਜ ਬੀਮੇ ਦੀ ਹਾਮੀਦਾਰ ਸਮੀਿਖਆ ਨੰੂ ਸੰਚਾਿਲਤ ਅਤੇ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ।  

ਘਰ ਦੇ ਖਰੀਦਾਰ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਨੰੂ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱ ਲੋ ਅਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ 

MyBCHousing ਖਾਤੇ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਦੇਖੋ।  

ਚੁਕੌਤੀ ਿਕਵ� ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹ?ੈ 

ਜਦਿਕ ਇਹ ਪਿਹਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਿਵਆਜ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਰਿਹਤ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਬਗੈਰ ਿਕਸੇ ਜੁਰਮਾਨ�  ਤ� 

ਅਿਤਿਰਕਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ 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� ਿਵੱਚ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।    

ਬੀ.ਸੀ. ਹੋਮ ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ ਕਰਜ਼ੇ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਿਵੱਚ� ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਣ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ-ਯੋਗ ਹੰੁਦਾ 

ਹੈ: 

• ਪਿਹਲੀ ਮਾਰਗੇਜ ਜ� ਬੀ.ਸੀ. ਹੋਮ ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ ਕਰਜ਼ੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਚੂਕ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ।  

• ਘਰ ਦੀ ਟ��ਸਫਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜ� ਮਲਕੀਅਤ ਬਦਲਦੀ ਹੈ (ਟਾਇਟਲ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਜੁੜਣ ਸਮੇਤ)।  

• ਜੇ ਉਹ ਘਰ ਹੁਣ ਪਿਹਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਲ ਿਨਵਾਸ ਨਹ� ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।  
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