ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਪੱ ਟੇ (ਲੀਜ਼) ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ
ਜਦ� ਤੁਸ� ਪੱ ਟੇ `ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ� ਚੇਤਾ ਰੱ ਖੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੋਤੇ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸ�
ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰ�। ਅੱ ਗੇ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ�� ਵਾਸਤੇ ਚੰ ਗੇ ਮੁਢਲੇ ਕਦਮ
ਹਨ ਿਜਹਡ਼ੇ ਵਪਾਿਰਕ ਪੱ ਿਟਆਂ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣ।

ਤੁਹ ਾਡੇ ਪੱ ਟੇ ਦੀ ਿਮਆਦ
ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਵਪਾਿਰਕ ਪੱ ਟੇ ਦੀ ਿਮਆਦ ਿਤੰ ਨ ਤ� ਦਸ ਸਾਲ ਤੱ ਕ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਪੱ ਟਾ ਕਦ�
ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਸੇ ਗੱ ਲ ਨ� ਇਹ ਤਿਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਕ ਪੱ ਟਾ ਖਤਮ ਕਦ� ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਪੱ ਟੇ ਿਵਚ ਇਹ ਗੱ ਲ ਸਾਫ ਸਾਫ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਿਮੱ ਥੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਾਲੀ ਜਗ�ਾ ਿਤਆਰ ਨਾ ਹੋਈ
ਹੋਵੇ ਤ� ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਵਲ� ਿਕਰਾਏ ਿਵਚ ਕੀ ਬਦਲਫੇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤ� ਿਜਹੜੀ ਜਗ�ਾ ਤੁਸ� ਲੈ ਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਉਹ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਅਨੁਸਾਰ ਰੀਮਾਡਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ ਤ� ਠੀਕ ਹੈ ਨਹ� ਤ� ਕਈ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ
ਅਚਾਨਕ ਮੁਸ਼ਕਲ� ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਿਜਹੜੀ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਹੱ ਕ ਿਦੰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਸਥਾਨ
ਦੇ ਸਮ� ਿਸਰ ਿਤਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ�ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੋਵ।ੇ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਥ� ਇਕ ਤ� ਵਾਧੂ ਵਾਰ ਬਦਲਨੀ ਪਵੇ ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਮਿਹੰ ਗਾ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਥ� ਤ� ਨਵ� ਿਵਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਮ� ਦੇਵੋ ਤ� ਿਕ ਨਵ� ਥ� `ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਨਾਲ ਿਨਿਪਟਆ ਜਾ ਸਕੇ (ਉਸਾਰੀ, ਪਿਹਲੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ, ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਆਿਦ)

ਪੱ ਟੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ
ਵਪਾਿਰਕ ਿਕਰਾਏ ਅਕਸਰ ਵਰਗ ਫੁੱ ਟ� (ਸੁਕੇਅਰ ਫੁੱ ਟ) ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਿਮਣੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਿਕਰਾਏਦਾਰ�
ਕੋਲ� ਹੀਟ ਅਤੇ ਿਬਜਲੀ ਵਾਸਤੇ ਵੱ ਖਰੇ ਪੈਸੇ ਲ� ਦੇ ਹਨ। ਿਕਰਾਏ ਨੂੰ ਿਮਣਨ ਦੇ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਪੰ ਜ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਸਣੇ:

1 888 576-4444 l 514 496-4636
infoentrepreneurs.org l acclr.ca l ccmm.ca
Acclr, par le biais de son service d’intelligence d'affaires, reçoit le soutien
financier de Développement économique Canada pour les régions du
Québec et est membre du Réseau Entreprises Canada.
Acclr, through its business intelligence department, receives financial support from Canada
Economic Development for Quebec Regions and is a member of the Canada Business Network.

•

ਸਮੁੱ ਚਾ ਪੱ ਟਾ (ਗਰੌਸ ਲੀਜ਼ਜ਼)
ਸਮੁੱ ਚੇ ਪੱ ਟੇ ਸਭ ਤ� ਵੱ ਧ ਆਮ ਆਦਰਸ਼ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਦਫਤਰ� ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵ� ਨੂੰ ਿਕਰਾਏ `ਤੇ ਲੈ ਣ ਲਈ, ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਇਕ ਵੱ ਧੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪ�ਦੀ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਿਚਆਂ ਦਾ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਮਾਲਕ
ਮਕਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਸਣੇ ਟੈਕਸ�, ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ।

•

ਿਨਰੋਲ ਪੱ ਟੇ (ਨ� �ਟ ਲੀਜ਼ਜ਼)
ਿਨਰੋਲ ਪੱ ਟਾ ਮੰ ਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਪ�ਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਿਹੱ ਸਾ (ਜ� ਸਾਰਾ) ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ
ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇਵੋ। ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਦੀ ਹੀ ਹੈ।

•

ਿਨਰੋਲ-ਿਨਰੋਲ ਪਟੇ (ਨ� �ਟ-ਨ� �ਟ ਲੀਜ਼ਜ਼)
ਿਨਰੋਲ-ਿਨਰੋਲ ਪੱ ਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਮੁਢਲਾ ਿਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਟੈਕਸ, ਨਾਲ ਹੀ ਿਜਹੜਾ ਥ� ਤੁਸ� ਵਰਤ
ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦਾ ਬੀਮੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ।

•

ਿਨਰੋਲ-ਿਨਰੋਲ-ਿਨਰੋਲ ਜ� ਤ�ੈਰਲ
ੋ ਪਟੇ (ਨ� �ਟ-ਨ� �ਟ-ਨ� �ਟ ਜ� ਟਿਰਪਲ ਨ� �ਟ ਲੀਜ਼ਜ਼)
ਤ�ੈਰੋਲ ਪੱ ਟੇ ਇਮਾਰਤ `ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਸਣੇ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਦੇਖ ਭਾਲ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਵਜ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੇ ਪ�ਦੇ
ਹਨ। ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਪੱ ਟੇ ਅਕਸਰ ਸਨਅਤੀ ਇਮਾਰਤ� ਲਈ ਵਰਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ।

•

ਪ�ਤੀਸ਼ੱ ਤ ਪੱ ਟੇ (ਪਰਸ�ਟ ਲੀਜ਼ਜ਼)
ਪ�ਤੀਸ਼ੱ ਤ ਪੱ ਟੇ ਿਵਚ ਤੁਸ� ਇਕ ਤਿਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦਰ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਜਸ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੁੱ ਚੀ ਆਮਦਨ
ਿਵੱ ਚ� ਵੀ ਕੁਝ ਪ�ਤੀਸ਼ੱ ਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਿਕਰਾਇਆਂ ਿਵਚ ਵਾਧਾ
ਪਿਹਲ� ਏਦ� ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਮਾਰਤੀ ਖਰਿਚਆਂ ਿਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਿਕਰਾਏ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ ਸੀ ਜਦ� ਪੱ ਟਾ
ਨਿਵਆਇਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ ਜ� ਜਦ� ਿਕਸੇ ਨਵ� ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਲਈ ਨਵ� ਪੱ ਟਾ ਿਲਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਜਾਇਦਾਦ
ਿਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਣਿਕਆਸੇ ਵਾਿਧਆਂ ਤ� ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪੱ ਟੇ ਿਵਚ ਵਾਧੇ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲ� ਦੇ ਸਨ। ਵਾਧੇ ਵਾਲੀ
ਧਾਰਾ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱ ਕ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਰਾਏ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਜਾਣ ਤ�। ਬਹੁਤੇ
ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਲਈ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।
ਵਾਧੇ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨ� ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•

ਪੱ ਟੇ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਿਕਰਾਏ ਿਵਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ ਆਮ ਵਾਧਾ

•

ਟੈਕਸ�, ਹੀਟ, ਦੇਖ ਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਸੱ ਧੇ ਖਰਿਚਆਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗ� ਵਾਧਾ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧੇ

•

ਕੰ ਿਜ਼ਊਮਰ ਪ�ਾਈਸ ਇੰ ਡੈਕਸ (ਸੀ ਪੀ ਆਈ) ਜ� ਮੁਦ�ਾ ਫੈਲਾਉ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਇੰ ਡੈਕਸ ਅਨੁਸਾਰ ਿਕਰਾਏ ਿਵਚ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ
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ਨ� ਟ: ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਮੁਦ�ਾ ਫੈਲਾਉ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ�ਾ ਕੇ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ�
ਸਲਾਨਾ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕੁਝ ਿਹੱ ਸੇ ਤ� ਵਾਧੂ ਨਾ ਦੇਵੋ, ਖਾਸ ਕਰ ਜੇ ਪੱ ਟੇ ਿਵਚ ਟੈਕਸ� ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਿਸੱ ਧੇ ਖਰਿਚਆਂ ਦੇ
ਵਾਧੇ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।

ਆਪਣੇ ਥ� ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੱ ਟੇ `ਤੇ ਦੇਣਾ
ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਪੱ ਟੇ ਦੀ ਿਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਥ� ਬਦਲਣ ਦਾ ਜ� ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੋ,
ਤ� ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਥ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੱ ਟੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ� ਥ� ਪੱ ਟੇ `ਤੇ ਲੈ ਣ ਲਈ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱ ਖਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਿਧਆਨ `ਚ ਰੱ ਖੋ ਿਕ ਜੇ ਨਵ� ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਥ� ਛੱ ਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਕਰ ਲਵੇ ਤ� ਪੱ ਟੇ ਦੀ ਿਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪੱ ਟੇ ਨੂੰ ਨਿਵਆਉਣਾ
ਜਦ� ਤੁਹਾਡੇ ਪਟੇ ਦੀ ਿਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤ� ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਥ� ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੈ, ਇਸ
ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਪਿਹਲ� ਨਿਵਆਉਣ ਦੇ ਿਕਸੇ ਤਰੀਕੇ `ਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੋਏ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਪੱ ਟੇ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਾਰਾ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ
ਗਰੰ ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਿਕ ਿਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਥ� ਿਮਲੇ ਗੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱ ਟਾ ਿਨਵਆਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਿਲਖਤੀ ਨ�ਿਟਸ ਦੇਣਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ ਨਹ� ਤ� ਪੱ ਟਾ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ (ਇਹ ਨ�ਿਟਸ ਲੰਮੇ ਸਮ� ਵਾਲੇ ਪੱ ਿਟਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪਿਹਲ� ਦੇਣਾ ਆਮ ਗੱ ਲ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜ�ੇ
ਸਮ� ਵਾਲੇ ਪੱ ਿਟਆਂ ਲਈ ਿਤੰ ਨ ਜ� ਚਾਰ ਮਹੀਨ� ਪਿਹਲ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ)। ਕੁਝ ਪੱ ਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ� ਕ�ਸਲ ਕਰਨ ਤੱ ਕ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨਵ� ਹੁੰ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰ ਪਨੀ ਵਾਸਤੇ ਚੰ ਗੀ ਗੱ ਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੋ ਕੇਸ਼ਨ� ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੁਸ�
ਪੱ ਟਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹ� ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ।

ਜੇ ਤੁਹ ਾਡੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ (ਲ� ਡਲਾਰਡ) ਦਾ ਦਵਾਲਾ ਿਨਕਲ ਜਾਵੇ ਤ� ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕਰਕੇ ਿਕ ਪੱ ਟੇ ਿਵਚ ਨਾਨ-ਿਡਸਟਰਬ�ਸ ਧਾਰਾ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕੁਰਕੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵਚ ਪੱ ਟਾ ਚਾਲੂ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ।

ਬੀਮਾ
ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ� ਤ� ਇਹ ਆਸ ਿਕਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ `ਤੇ ਇਕ ਿਵਸਿਤ੍ਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਪਾਿਲਸੀ
ਰੱ ਖਣ ਿਜਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਿਵਚਲੀਆਂ ਆਮ ਵਰਤ� ਦੀਆਂ ਥਾਵ�, ਿਜਵ� ਲਾਬੀਆਂ, ਪੌੜੀਆਂ ਅਤੇ ਐਲੀਵੇਟਰ� ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਲ� ਦੀ
ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਰਨ� ਤ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ�� ਨੂੰ ਇਹ ਹੱ ਕ ਵੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਰਾਏਦਾਰ� ਤ� ਇਹ
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ਮੰ ਗ ਕਰਨ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੀਮੇ ਕਰਾਉਣ ਿਜਹੜੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਉਨ�� ਕਲੇ ਮ� ਤ� ਬਚਾਉਣ ਿਜਹੜੇ ਉਨ�� ਦੇ ਵਪਾਰ� ਕਾਰਨ
ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ (ਬਾਹਰ� ਆਇਆ ਕੋਈ ਬੰ ਦਾ ਜੇ ਉਨ�� ਦੇ ਕਾਰਿਪੱ ਟ ਤ� ਿਤਲਕ ਜਾਵੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਵਜ�) ਅਤੇ ਉਨ�� ਕੋਲ "ਕੰ ਨਟ�ਟ
ਤੇ ਇੰ ਮਪਰੂਵਮ�ਟ" ਬੀਮਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਿਜਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਲ� ਕੀਤੇ ਿਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵ।ੇ
ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਮਾ ਪਾਿਲਸੀ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਦੀ ਪਾਿਲਸੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸ�
ਸ਼ਾਇਦ ਿਕਸੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਬੀਮਾ ਏਜੰ ਟ ਜ� ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ।

ਇਮਾਰਤੀ ਸੇਵ ਾਵ�
ਜਦ� ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨਾਲ ਪੱ ਟੇ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੋ ਤ� ਿਜਹੜੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਿਵਚਾਰ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ: ਿਬਜਲੀ,
ਐਚ ਵੀ ਏ ਸੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ�।
•

ਿਬਜਲੀ ਅਕਸਰ ਇਮਾਰਤ ਿਵਚਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਅਪਣੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਿਕਸੇ
ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਹੱ ਦ� ਲਾਉਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸ� ਿਬਜਲੀ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਾਓ ਤ�।

•

ਹੀਿਟੰ ਗ,ਵ�ਟੀਲੇ ਸ਼ ਨ ਅਤੇ ਏਅਰਕੰ ਡੀਸ਼ਿਨੰ ਗ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਪਾਿਰਕ
ਥਾਵ� ਘੱ ਟ ਹੀ ੨੪ ਘੰ ਿਟਆਂ ਵਾਸਤੇ ਐਚ ਵੀ ਏ ਸੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸ� ਐਚ ਵੀ ਏ ਸੀ ਦੀ
ਸਮ�-ਸੂਚੀ ਪੱ ਟੇ ਨਾਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ�� ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱ ਟੀਆਂ
ਦੌਰਾਨ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

•

ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਰਸਮੀ ਕਾਰਜ-ਕ�ਮ `ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਨ��
ਕੰ ਮ� ਲਈ ਕੌ ਣ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਵ� ਿਕ ਗੁਸਲਖਾਿਨਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੂੜਾ ਬਾਹਰ ਿਲਜਾਣਾ।

ਜਦ� ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲ� ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਿਕਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਤ� ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਸਾਰੇ ਿਵਸਥਾਰ ਨੂੰ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵਚ ਹਾਸਲ ਕਰੋ।

ਜਾਇਦਾਦ (ਪ�ਾਪਰਟੀ) ਦੇ ਸੁਧ ਾਰ
ਆਧੁਿਨਕ ਦਫਤਰੀ ਇਮਾਰਤ� ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਸੁਧਾਰ� ਵਾਸਤੇ ਿਰਆਇਤ� ਿਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ – ਕਮਰਾ ਵੰ ਡਣ ਲਈ ਨਵ�ਆਂ ਕੰ ਧਾ,
ਰੌਸ਼ਨੀ, ਕਾਰਿਪਟ, ਰੰ ਗ, ਆਿਦ – ਪਰ ਇਹ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਵਲ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ
ਅਨੁਸਾਰ ਵੱ ਖਰੀਆਂ ਵੱ ਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੱ ਟੇ `ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਮੁਰੱਮਤ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਿਵਸਥਾਰ ਿਵਚ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ
ਅਤੇ ਠ�ਕੇਦਾਰ ਤ� ਖਰਚੇ ਦੇ ਅੰ ਦਾਜ਼ੇ ਸਣੇ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ "ਵਰਕਲੈ ਟਰ" ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ ਹੈ ਿਕ
ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰ� `ਤੇ ਿਕਸ ਦਾ ਹੱ ਕ ਹੈ।
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ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਪੱ ਟੇ ਿਵਚ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹ� ਕਰਦੇ, ਤ� ਤੁਸ� ਇਮਾਰਤ ਿਵਚ ਿਜਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਾ�ਦੇ ਹੋ, ਥ� ਛੱ ਡਣ
ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਦੀ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ। ਉਦਾਹਰਨ� ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਏਅਰਕੰ ਡੀਸ਼ਨਰ, ਲਾਈਟ ਿਫਕਸਚਰ, ਸ਼ੈਲਫ�, ਕੈਿਬਨਟ�
ਜ� ਚੀਜ਼� ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ।

ਵਰਗ ਫੁੱ ਟ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰਨਾ
ਵਰਗ ਫੁੱ ਟ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਕਰਾਏ ਦਾ ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ
ਮਕਾਨ ਵਰਗ ਫੁੱ ਟ� ਨੂੰ ਇਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹ� ਿਮਣਦੇ। ਗੋਦਾਮ ਜ� ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਥ� ਵਰਗ ਫੁੱ ਟ ਦਾ ਿਕਰਾਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੀ
ਡਾਲਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਕ ਫ�ਸਟ-ਕਲਾਸ ਦਫਤਰ ਦੀ ਥ� ਜ� ਿਕਸੇ ਮਨਪਸੰ ਦ ਥ� ਸਟੋਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀਮਤ ਕਾਫੀ ਵੱ ਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਦ� ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਥ� ਦੇ ਆਕਾਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤ� ਹੇਠਲੇ ਸਵਾਲ� ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ:
•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਿਸਆਂ ਿਵਚ ਿਕੰ ਨਾ ਕੁ ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਥ� ਿਮਲੇ ਗਾ?

•

ਤੁਹਾਡੇ ਿਕਰਾਏ ਦਾ ਿਕੰ ਨਾ ਿਹੱ ਸਾ "ਪਬਿਲਕ" ਥਾਵ� ਲਈ ਰਾਖਵ� ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਲਾਬੀਆਂ, ਹਾਲਵੇਅਜ਼, ਬਾਥਰੂਮ, ਅਤੇ
ਮਕੈਨੀਕਲ ਥਾਵ�? (ਨ�ਟ ਕਰੋ ਿਕ ੨੫% ਤ� ੩੦% ਤੱ ਕ ਆਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ)

ਹੁਣ ਜਦ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਪਾਿਰਕ ਪੱ ਟੇ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਗੱ ਲ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਪੱ ਟੇ `ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਸਮ� ਆਪਣੇ ਹੱ ਕ�
ਅਤੇ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ ਵਕੀ਼ਲ, ਿਜਹੜਾ ਵਕੀਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਨਾਲ ਕੰ ਮ
ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱ ਲ ਹੋਵੇ।
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