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ਅਤਿਤਿਕਿ ਫਾਇਦੇ 
 

ਅਤਿਤਿਕਿ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹ ੁੰ ਦੇ ਹਨ? 
 
ਅਤਿਤਿਕਿ ਫਾਇਦੇ ਅਤਿਹੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਤਿਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਿੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ, ਤਕਊਬੈਕ ਪੈਨਸ਼ਨ 
ਪਲਾਨ ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਬੀਮਾ ਐਕਟ (Employment Insurance Act), ਇੱਕ ਅਪੂੰਗਿਾ ਬੀਮਾ ਪਲਾਨ, ਅਿੇ 
ਿੁਜ਼ਗਾਿਦਾਿਾ ਦੇ “ਟੌਪ-ਅੱਪ ਫਾਇਦੀਆਂ” (“top-up benefits”) ਦੇ ਿਤਹਿ ਕੂੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਿੇ ਲੱਗੀ ਸੱਟ ਲਈ ਪਰਾਪਿ 
ਕਿਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਿ ਹੋ। 
 
ਅਤਿਤਿਕਿ ਫਾਇਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਿਜ਼ ਕਮਪਨਸੇਸ਼ਨ ਫਾਇਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੈ? 
 
ਤਿਹੜੇ ਅਤਿਤਿਕਿ ਫਾਇਦੇ ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਕਿਜ਼ ਕਮਪਨਸੇਸ਼ਨ ਫਾਇਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪਰਾਪਿ ਕਿਦੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਿਾਂ 
ਿੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਿੀ ਨੁਕਸਾਨ ਫਾਇਦੀਆਂ ਤਵੱਚੋਂ ਘਟਾਏ ਿਾਣਗੇ, ਿਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੋਂ ਮੂੰ ਨੇ 
ਿਾਣਗੇ, ਿੋ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਿੇ ਤਨਿਭਿ ਕਿਦਾ ਹੈ ਤਕ ਕੀ ਫਾਇਦੀਆਂ ਿੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। 
ਅਤਿਤਿਕਿ ਫਾਇਦੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਿੁਹਾਡੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫਾਇਦੀਆਂ ਤਵੱਚੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਿਣ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਕ 
ਿੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਕਈ ਸਿੋਿਾਂ ਿੋਂ ਪਰਾਪਿ ਫਾਇਦੀਆਂ ਦੀ ਕੱੁਲ ਿਕਮ ਿੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਸ਼ੱੁਧ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ 
100% ਿੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ। 
 
ਪਿ ਮੇਿਾ ਸਮ ੁੱ ਚਾ ਇਕਿਾਿਨਾਮਾ ਦੁੱ ਸਦਾ ਹੈ ਤਕ ਮੈਂ ਮਿੇੇ ਿ ਜ਼ਗਾਿਦਾਿਾ ਵਲੋਂ ਟੌਪ-ਅੁੱ ਪ ਫਾਇਦੀਆਂ ਲਈ 
ਹੁੱ ਕਦਾਿ ਹਾਂ। 
 
ਟੌਪ-ਅੱਪ ਨੂੂੰ  ਿੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫਾਇਦੀਆਂ ਤਵੱਚੋਂ ਉਦੋਂ ਿੱਕ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਿਾਵੇਗਾ ਿਦੋਂ ਿੱਕ ਟੌਪ-ਅੱਪ 
ਿੁਹਾਨੂੂੰ  ਿੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਸ਼ੱੁਧ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ 100% ਿੋਂ ਵੱਧ ਪਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਦਾ। 



 

ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇਸ ਉੱਪ੍ਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ 
ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਿਆਦਾ ਚਨਸ਼ਚਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਰਕਰ ਮੁਆਵਿਾ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਅਤੇ ਚਨਯਮ (The Workers Compensation 

Act and Regulations) ਅਤੇ WCB ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ  ਦੇਖੋ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਿ WCB ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ wcb.mb.ca ਚਵਖੇ 
ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ। 
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ਟੌਪ-ਅੁੱ ਪ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਮਿਲਬ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ WCB ਫਾਇਦੀਆਂ ਤਵੁੱ ਚੋਂ ਘਟਾ ਹੀ ਤਦੁੱ ਿੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? 
 
ਇਹ ਤਧਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਿਵਪੂਿਣ ਹੈ ਤਕ ਅਤਿਤਿਕਿ ਫਾਇਦੇ ਿੁਹਾਡੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫਾਇਦੀਆਂ ਤਵੱਚੋਂ ਤਸਿਫ਼ ਿਾਂ ਘਟਾਏ 
ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਿਦੋਂ ਅਤਿਤਿਕਿ ਫਾਇਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਿੀ ਨੁਕਸਾਨ ਫਾਇਦੀਆਂ ਦਾ ਿੋੜ ਿੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ 
ਸ਼ੱੁਧ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ 100% ਿੋਂ ਵੱਧ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।   
 
ਕੀ ਇਕ ਅਤਿਤਿਕਿ ਫਾਇਦਾ ਮੁੰ ਨੀ ਗਈ ਿਕਮ ਲਈ ਕੋਈ ਛੋਟਾਂ ਹ ੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ? 
 
ਹਾਂ, ਕਈ ਛੋਟਾਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਿੁਹਾਨੂੂੰ  ਹੇਠ ਤਲਤਿਆ ਤਿਪੋਿਟ ਕਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ: 

 
 ਬੀਮਾ ਫਾਇਦੇ ਿੋ ਤਗਿਵੀ ਿੱਿੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਾਂ ਲੋਨ ਭੁਗਿਾਨਾਂ ਲਈ ਮਨੋਨੀਿ ਕੀਿੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 
 ਬੱਤਚਆਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੇਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (CPP) ਅਪੂੰਗਿਾ ਫਾਇਦੇ (CPP ਤਡਸੇਤਬਤਲਟੀ ਚਾਈਲਡ 

ਬੈਨੀਤਫਟਸ) 
 ਪੂੂੰ ਿੀ ਫਾਇਦੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ, ਤਨਵੇਸ਼ ਆਮਦਨੀ ਿਾਂ ਤਕਿਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 
 ਿਤਿਸਟਿਡ ਿੀਟਾਇਿਮੈਂਟ ਬਚਿ ਯੋਿਨਾ (RRSP) ਿਾਂ ਿਤਿਸਟਿਡ ਿੀਟਾਇਿਮੈਂਟ ਆਮਦਨ 

ਫੂੰ ਡ (RRIF) ਆਮਦਨੀ 
 ਇੱਕ ਸਮਵਿਿੀ ਿੁਜ਼ਗਾਿਦਾਿਾ ਿੋਂ ਪਰਾਪਿ ਬੀਮਾਿੀ ਫਾਇਦੇ 
 ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਿਤਹੂੰਦਾ ਫਾਇਦਾ ਿੋ ਿੁਸੀਂ ਪਰਾਪਿ ਕਿ ਿਹੇ ਹੋ। 

 
ਿੇ ਿੁਹਾਨੂੂੰ  ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਕ ਿੁਹਾਡੇ ਿਾਹੀਂ ਪਰਾਪਿ ਕੀਿੀ ਿਾ ਿਹੀ ਆਮਦਨੀ ਇਕ ਅਤਿਤਿਕਿ ਫਾਇਦਾ ਹੈ 
ਿਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਤਨਿਣਾਇਕ (ਐਡਿੂਡੀਕੇਟਿ) ਿਾਂ ਮਾਮਲਾ ਪਰਬੂੰ ਧਕ ਨੂੂੰ  ਕਾਲ ਕਿੋ। 


