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اگر فرد آینده نگری باشید، احتماال یکی از مهمترین دغدغه های تان درباره آینده 

این است که چگونه  باید بهترین طرح بازنشستگی کانادا را پیدا کنید تا 

دوران بازنشستگی راحت و بی دردسری داشته باشید. 

جواب دادن به این پرسش چندان آسان نیست. دلیلش هم این است که هیچ طرح 

واحدی در کانادا وجود ندارد که سال های بازنشستگی شما را به طور کامل تحت پوشش قرار 

دهد. 

از طرف دیگر، طرح های بازنشستگی موجود در کانادا با یکدیگر متفاوت هستند و اینکه 

چطور باید پولتان را سرمایه گذاری کنید، به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد، مثل اینکه 

زمانبندی تان به چه صورت است و چقدر تحمل ریسک دارید. 

در کانادا انواع طرح های بازنشستگی مانند حساب پس انداز ثبت شده بازنشستگی، حساب 

پس انداز معاف از مالیات، طرح بازنشستگی کانادا و تأمین مالی سالمندی وجود دارند. 

در این مطلب، می توانید توضیحاتی در رابطه با جزئیات هر یک از این طرح ها بخوانید.  

انواع روش های سرمایه گذاری برای بازنشستگی در 

 کانادا؛ کدام برای شما مناسب است؟

در کانادا طرح های مختلفی برای بازنشستگی وجود دارد که وقتی آنها را 

ترکیب کنید، به چندین جریان درآمدی می رسید که پول کافی برای تأمین 

مالی سبک زندگی شما را در طول سال های بازنشستگی فراهم می آورد 
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وقتی سرمایه گذاران تازه کار شروع به تأمل درباره آینده می کنند، یکی از اولین سوال هایی که 

می پرسند، این است: بهترین طرح بازنشستگی کانادا کدام است؟ 

متأسفانه هیچ طرح واحدی در کانادا وجود ندارد که سال های بازنشستگی شما را به طور کامل 

تحت پوشش قرار دهد، ولی گزینه های فراوانی در دسترس شما هست. 

وقتی که همه این مولفه ها را ترکیب می کنید، به چندین جریان درآمدی می رسید که پول کافی 

برای تأمین مالی سبک زندگی شما را در طول سال های بازنشستگی فراهم می آورد. 

فکر کردن به چند طرح بازنشستگی مختلف ممکن است ترسناک به نظر بیاید، ولی همانطور که 

به زودی خودتان متوجه خواهید شد، همین که وقت بگذارید و درباره شان مطالعه کنید، درک این 

مسائل به شکل غافلگیرکننده ای برای تان آسان خواهد شد. 

موارد زیر، تعدادی از بهترین طرح های بازنشستگی در کاناداست؛ با توضیحاتی که نشان می دهد 

هر کدام تا چه اندازه پاسخگوی نیازهای شما خواهد بود. 

Registered Retirement Savings Plan (RRSP) 

 طرح حساب پس انداز ثبت شده بازنشستگی

 RRSP یا Registered Retirement Savings Plan طرح حساب پس انداز ثبت شده بازنشستگی

که در سال ۱۹۵۷ آغاز به کار کرد، آشناترین طرح بازنشستگی برای بیشتر کانادایی هاست. 

آنچه باعث جذابیت حساب های RRSP می شود، آن است که واریزهای شما به این حساب ها 

از درآمدتان کسر می شود. وقتی که مبلغی را به این حساب واریز می کنید، در واقع دارید درآمد 

مالیات پذیر خود را در طی آن سال پایین می آورید. این کار، غالبا به برگشت مالیات tax refund به 

شما، بعد از تحویل اظهارنامه مالیاتی تان، منجر می شود.   

یک مزیت دیگر: هر درآمد یا سود سرمایه ای که در حساب RRSP خود به دست آورید، مشمول 

مالیات نمی شود. با وجود این، وقتی که در سال های بازنشستگی تان از حساب RRSP خود 

برداشت نمایید، آن پول به عنوان درآمد به حساب می آید و طبق نرخ مالیات نهایی  شما، از آن 

مالیات گرفته می شود. 

همین که به ۷۱ سالگی برسید، حساب RRSP شما باید لغو و به یک صندوق ثبت شده درآمد 

بازنشستگی Registered Retirement Income Fund یا RRIF تبدیل گردد. 

Click

برای اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید              

416.875.6745

بیـمـــــــــه 
سرمـایه گـذاری
مشـاوره مـالی

خدماتی متفاوت از گروه شـهبا    

rezashahba.com

/shahbagroup

Reza Shahba

کمـک امـــروز مـا
آرامش فردای شما
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هیچ گونه محدودیت سنی در مورد RRIFها وجود ندارد، ولی فقط موقعی فضای واریز پیدا 

می کنید که درآمد استخدامی به دست آورده و اظهارنامه مالیاتی پر کرده باشید. فضای واریز شما 

به میزان ۱۸ درصد از درآمد سال گذشته تان تا سقف ۲۷,۸۳۰ دالر )برای سال ۲۰۲۱( در نظر گرفته 

شده است. 

به عالوه اینکه می توانید هر مقدار فضای استفاده نشده از سال های قبل را نیز به سال جاری انتقال 

دهید. اگر از محل کارتان هم برای شما طرح بازنشستگی در نظر گرفته باشند، مقدار فضای در 

دسترس شما برای واریز به این حساب کاهش پیدا می کند. 

با وجود کلمه »پس انداز« در عنوان RRSP، دارایی های سرمایه گذاری متفاوتی مانند سهام، اوراق 

قرضه، صندوق های سرمایه گذاری مشترک، صندوق های قابل معامله در بورس و خیلی چیزهای 

دیگر را می توان در این حساب ها نگاه داشت. 

Tax-Free Savings Account (TFSA) 

 حساب پس انداز معاف از مالیات

حساب پس انداز معاف از مالیات Tax-Free Savings Account یا TFSA، مانند حساب های 

RRSP، یک ابزار سرمایه گذاری است که به شما اجازه می دهد تا سرمایه گذاری های مختلفی مانند 

سهام، اوراق قرضه، صندوق های قابل معامله در بورس، صندوق های سرمایه گذاری مشترک و مانند 

اینها را در آن نگه دارید، با این تفاوت که TFSA چند قانون متفاوت دارد. 

با وجود این، اگر انعطاف پذیری و دسترسی سریع به نقدینگی برایتان مهم است، باز کردن حساب 

پس انداز TFSA می تواند منطقی تر باشد. این کار به شما اجازه خواهد داد که پولتان را در هر 

زمانی برداشت کنید و به وجوه خود دسترسی بالفاصله داشته باشید. 

با این حال، چند تفاوت مهم بین حساب های RRSP و TFSA وجود دارد. اولین نکته این که، 

برخالف RRSP، واریزهای شما به TFSA مشمول تعویق مالیات نمی شود و همان موقع مالیات 

مربوطه را از شما می گیرند. 

با وجود این، هرگاه پولتان را برداشت کنید، هرگونه درآمد، سود سرمایه یا سود سهامی که به آن 

تعلق گرفته باشد، کامال معاف از مالیات خواهد بود. 

بالعکس، در مورد RRSP، شما کسر مالیاتی تان را پیشاپیش دریافت می کنید و هنگام برداشت 

پول باید مالیات تان را بدهید. 

رسیدن به هدف های مالی که دارید سخت 

نیست؛ اگر این ۵ راهکار کامال عملی را دنبال کنید

شاید برای شما هم زیاد اتفاق افتاده باشد که 

در ابتدای سال برنامه هایی برای رسیدن به 

اهداف مالی تان تنظیم می کنید، اما در نهایت 

خبری از رسیدن به این اهداف نمی شود. 

معموال این گونه است که بیشتر ما در ابتدای 

راه، خیلی سفت و سخت به اهداف مان متعهد 

هستیم، اما در ادامه راه به هر دلیلی کم 

می آوریم و اهداف مان را رها می کنیم. 

اگر شما هم چنین تجربه ناراحت کننده ای 

داشته اید و دیگر انگیزه ای برای هدف گذاری های 

جدید برای تان باقی نمانده، اصال جای نگرانی 

نیست. 

کافی است تنها برخی از عادت های ساده 

روزمره تان را تغییر دهید تا بتوانید اراده کنید و 

تا آخر سال به اهداف تان وفادار بمانید. 

این مطلب، به ۵ راهکار اشاره کرده است که 

عمل کردن به آنها می تواند به شما کمک کند تا 

پایان امسال بتوانید دستیابی خود را به اهداف 

مالی تان جشن بگیرید. 

این را هم بخوانید

جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید
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https://atash.ca/2021-12-5-ways-to-stay-financially-disciplined-in-your-life/


ATASH.CA6آتش؛ رسانه ایرانیان کانادا -  اپریل ۲۰۲۱
 انواع روش های سرمایه گذاری برای بازنشستگی در کانادا؛ کدام برای شما مناسب است؟

یک تفاوت مهم دیگر این است که TFSA یک حساب همه  منظوره است. برخالف حساب های 

RESP یا RRSP، شما می توانید پولی را که در TFSA دارید هر زمانی که می خواهید برداشت کنید 

و برای هر کاری که می خواهید خرج نمایید. بنابراین، می توانید از آن برای پس انداز مسافرت یا 

خرید خانه استفاده کنید. 

ولی از آنجا که پس اندازهای تان در داخل حساب TFSA به صورت معاف از مالیات رشد می کند، 

واقعا بهترین استفاده ای که می توانید از آن به عمل آورید برای دوران بازنشستگی است.  

برای باز کردن حساب TFSA باید مقیم کانادا بوده و دست کم ۱۸ سال سن داشته باشید. اینکه 

چقدر پول می توانید در حساب TFSA خود سپرده گذاری کنید، به فضای در دسترس ساالنه فعلی 

این حساب )۶ هزار دالر برای سال ۲۰۲۱(، به عالوه هر مقدار فضای خالی که از سال های قبل 

داشته اید، بستگی دارد.   

از آنجا که برنامه TFSA از سال ۲۰۰۹ آغاز شده است، فضای خالی شما حداکثر از آن زمان به بعد 

محاسبه می شود. 

این بدان معناست که کانادایی هایی که در ۲۰۰۹ دست کم ۱۸ سال سن داشته اند، تا اول ژانویه 

۲۰۲۱ مجموعا از حداکثر ۷۵ هزار دالر فضای واریز در حساب TFSA خود برخوردار هستند. 

این درست است که می توانید هر زمان که بخواهید پولتان را از حساب TFSA برداشت کنید. ولی 

اینکه چه مقدار می توانید دوباره به این حساب واریز کنید، به این بستگی دارد که چه مقدار فضای 

خالی در دسترس داشته باشید. 

برای مثال، اگر حداکثر استفاده را از فضای خالی این حساب برده و ۷۵ هزار دالر به آن واریز کرده 

باشید و سپس در ماه می ۲ هزار دالر از آن برداشت کنید، نمی توانید در ماه اکتبر آن ۲ هزار دالر 

را همینطوری به حساب تان برگردانید، مگر اینکه بخواهید جریمه اش را بپردازید. به این موضوع، 

واریز بیش از اندازه به TFSA می گویند.  

اگر نخواهید جریمه بدهید، باید تا سال بعد صبر کنید که ۲ هزار دالر فضای خالی به حسابتان 

اضافه شود، سپس واریزهای خود را انجام بدهید. بنابراین، سال آینده، فضای خالی حساب شما 

شامل ۲ هزار دالر به اضافه محدوده فضای خالی آن سال خواهد بود. 

به یاد داشته باشید که فضای خالی آماده واریز این حساب از بین نمی رود، بلکه می توانید آن را به 

سال های بعد انتقال بدهید. 

بیمه بیماری های سخت ارزش خریدن دارد یا 

نه؟ پاسخ خانم بوتِیه با تجربه بیماری ام اس

بیمه بیماری های سخت، فرد را در مقابل 

بیماری هایی مانند حمله قلبی، سکته مغزی 

و سرطان تحت پوشش قرار می دهد و در 

دوره های ۱۰ ساله و ۲۰ ساله، تا سن ۷۵ یا ۱۰۰ 

سالگی و با گزینه ثابت نگه داشتن حق بیمه ها، 

به فروش می رسد.

بسیاری از کسانی که از این بیمه نامه استفاده 

کرده اند، شیفته آن شده اند، مانند خانم بوتِیه 

که بعد از ابتال به ام اس و تجربه خوشایندی 

که در استفاده از این بیمه نامه داشت، تصمیم 

گرفت در زمینه مشاوره بیمه بیماری های سخت 

مشغول به کار شود.

با این حال، ماجرا روی دیگری هم دارد و همه 

چیز آنقدرها که در نگاه اول به نظر می رسد، 

عالی نیست. مثال در این نوع بیمه نامه به دلیل 

شرایط خاصی که در نظر گرفته شده، ادعای 

خسارت به دنبال ابتال به بیماری، می تواند 

دشوار باشد.

روزنامه کانادائی Globe And Mail در این 

مطلب، به چند تجربه متفاوت در رابطه با بیمه  

بیماری های سخت اشاره کرده است. همچنین، 

در این مطلب نکاتی ذکر شده که عمل به آنها 

کمک می کند، در صورت لزوم بتوانید استفاده 

بهتری از این بیمه نامه داشته باشید.

این را هم بخوانید

جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید

http://atash.ca
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TFSARRSPمقررات واریز

۱۸ درصد از درآمد کسب شده سال حداکثر ۶ هزار دالر در سال ۲۰۲۱محدوده واریز سالیانه

گذشته تا حداکثر ۲۷,۸۳۰ دالر 

)هرکدام که کمتر باشد(

محدوده سنی صاحب حساب 

برای واریز

تا حداکثر ۷۱ سال۱۸ سال و باالتر

کسر مالیاتی در سال واریز به شما 

تعلق می گیرد؟

بلهخیر

مالیات بر درآمد در سال برداشت 

از شما گرفته می شود؟

بلهخیر

Canada Pension Plan (CPP) 

طرح بازنشستگی کانادا

طرح بازنشستگی کانادا Canada Pension Plan یا CPP، سیستم عمومی درآمد دوران 

بازنشستگی کاناداست که طراحی شده است تا درآمد ماهیانه ای برای بازنشستگان فراهم آورد.

منابع مالی این طرح توسط کارکنان کانادایی و همچنین کارفرمایان آنها تأمین می شود. این طرح 

در تمام کانادا اجرا می شود؛ به استثنای کبک که طرح بازنشستگی کبک جایگزین آن است.  

اینکه در دوران بازنشستگی ماهیانه چقدر به شما پرداخت می شود، به فاکتورهای متعددی 

بستگی دارد، ولی میانگین  پرداخت ها در سال ۲۰۲۰ از قرار زیر بوده است:  

	yمستمری بازنشستگی )در ۶۵ سالگی( ــ ۷۱۰ دالر

	y مزایای ازکارافتادگی ــ ۱۰۲۳ دالر

	y مستمری بازماندگان ــ کمتر از ۶۵ سال ــ 4۵۶ دالر

	y مستمری بازماندگان ــ ۶۵ سال و باالتر ــ ۳۱۱ دالر

	y ــ ۲۵۵ دالر CPP فرزندان بیمه شدگان ازکارافتاده

واریز به حساب های RRSP و TFSA در دوران 

پاندمی؛ نکاتی که الزم است بدانید

 TFSA و حساب RRSP انتخاب بین حساب

برای بسیاری از افراد کار دشواری است و 

نمی دانند باید پول هایشان را در کدام حساب 

پس انداز کنند تا مالیات کمتری به آنها تعلق 

گیرد. 

انتخاب بین این حساب ها، آن هم در شرایط 

پاندمی، با توجه به شرایط و موقعیت هر فردی 

مزایا و معایبی دارد.

در واقع، حساب های RRSP و TFSA هر کدام 

در موقعیت های متفاوتی بر دیگری برتری 

دارند. 

پس در ابتدا الزم است که درباره مزیت های 

این حساب ها و تناسب آنها با شرایط کاری 

خود، ارزیابی های الزم را به انجام برسانید، اما 

بهتر است وقت را زیاد از دست نداده و قبل از 

سررسید تعیین شده، واریز خود را انجام دهید.

در این مطلب، به نکاتی درباره شباهت ها و 

تفاوت های این حساب ها، شرایطی که بهتر 

است واریز به هر یک از این حساب ها صورت 

گیرد و شرایطی که بهتر است این کار انجام 

نشود، ایجاد حساب اضطراری و غیره اشاره 

شده است.

شما با توجه به این نکات می توانید، حسابی که 

برای تان مناسب است را انتخاب کنید.

این را هم بخوانید

جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید

http://atash.ca
https://www.canada.ca/en/services/benefits/publicpensions/cpp/cpp-benefit/amount.html
https://atash.ca/285-3-pandemic-rrsp-season-whats-changed/
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	y ــ ۲۵۵ دالر CPP فرزندان بیمه شدگان فوت شده

	y مزایای هنگام فوت )یک بار پرداخت( ــ ۲4۹۶ دالر

	y ترکیب مستمری بازماندگان و مستمری بازنشستگی )در ۶۵ سالگی( ــ ۸۸۸  دالر

	y ترکیب مستمری بازماندگان و مزایای ازکارافتادگی ــ ۱۱۰۷ دالر

با پیر شدن جمعیت کانادا و بازنشستگی تعداد بیشتری از کانادایی ها، برخی نگران هستند که 

میزان پرداخت های ماهیانه CPP در آینده کاهش پیدا کند، ولی اینجاست که نقش هیئت 

 CPPIB یا Canada Pension Plan Investment Board سرمایه گذاری طرح بازنشستگی کانادا

آشکار می شود.   

CPPIB یکی از بزرگترین صندوق های بازنشستگی دنیاست که بیش از 4۰۹ میلیارد دالر تحت 

مدیریت خود دارد.

CPPIB از یک استراتژی بلندمدت، پایدار و بسیار متنوع در سرمایه گذاری برخوردار است که در برابر 

هرگونه بحران مالی مقاوم بوده و درآمد بازنشستگی پایداری را برای نسل های آینده فراهم خواهد 

آورد.  

از آنجا که واریزها به CPP معموال به شکل خودکار و از طریق کسر از فیش حقوقی انجام می شود، 

بسیاری از کانادایی ها حتی متوجه نیستند که CPPIB مدیریت سرمایه گذاری های این صندوق را از 

جانب آنها برعهده دارد.   

با آنکه هدف از طراحی CPP جایگزین کردن ۲۵ درصد از درآمد طول عمر شما بوده است، نباید 

به عنوان تنها مستمری خود روی آن حساب کنید. برای اینکه سبک زندگی مدنظر خود را در طول 

سال های بازنشستگی داشته باشید، به درآمدهای دیگری نیز احتیاج خواهید داشت. 

Old Age Security (OAS) 

تأمین مالی سالمندی

تأمین مالی سالمندی Old Age Security یا OAS یکی دیگر از برنامه های مستمری دولت کانادا 

برای سالمندان ۶۵ ساله و باالتری است که وضعیت قانونی مشخص در کانادا داشته و از شرایط 

اقامتی الزم برخوردار باشند. 

برای دریافت این مستمری، باید درخواست خود را به وزارت اشتغال و توسعه اجتماعی کانادا 

بیمه عمر و کرونا؛

چطور هزینه ها را کاهش بدهیم

در این روزهایی که کووید ۱۹ بر جهان سایه 

انداخته، بعضی از شرکت های بیمه کانادایی در 

حال باال بردن قیمت های خود هستند. 

برای مثال، برخی شرکت های بیمه حق بیمه  

تعدادی از بیمه نامه های خود را برای متقاضیان 

جدید، تا ۲۷ درصد افزایش داده است.

دلیل این موضوع هم به پایین آمدن نرخ های 

بهره به خاطر پاندمی برمی گردد. وقتی نرخ های 

بهره پایین است، بیمه گران سود کمتری از 

سرمایه گذاری های خود به دست می آورند. 

بنابراین، باید حق بیمه های شان را افزایش 

دهند تا این تفاوت جبران شود.

با این وجود، در حال حاضر تغییراتی در 

رویه های مربوط به بیمه ایجاد شده است. 

به طوری که، آزمایش های پزشکی که نوعا برای 

متقاضیان جدید الزامی است، همچنان در 

حالت تعویق است و بسیاری از شرکت ها، 

حجم پوشش هایی را که می توان بدون انجام 

آزمایش به دست آورد، افزایش داده اند.

خواندن این مطلب به شما کمک می کند دید 

بهتری درباره وضعیت فعلی بیمه های عمر و 

افزایش قیمت آنها و تغییراتی که کووید ۱۹ در 

این زمینه ایجاد کرده، به دست آورید.

این را هم بخوانید

جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید

http://atash.ca
https://www.cppinvestments.com
https://www.cppinvestments.com
https://www.canada.ca/en/services/benefits/publicpensions/cpp/old-age-security.html
https://www.canada.ca/en/services/benefits/publicpensions/cpp/old-age-security.html
https://atash.ca/281-3-how-you-can-still-get-coverage-as-life-insurance-costs-are-on-the-rise/


ATASH.CA9آتش؛ رسانه ایرانیان کانادا -  اپریل ۲۰۲۱
 انواع روش های سرمایه گذاری برای بازنشستگی در کانادا؛ کدام برای شما مناسب است؟

)ESDC( ارائه بدهید. 

عالوه بر OAS، ممکن است شرایط دریافت مزایای اضافی دیگری را نیز، مانند درآمد تکمیلی 

تضمین شده Guaranteed Income Supplement، کمک هزینه فوق العاده Allowance و 

کمک هزینه فوق العاده بازماندگان Allowance for the Survivor، داشته باشید. 

پرداخت های OAS به شما ممکن است به اندازه CPP باال نباشد، ولی اگر از همه شرایط الزم 

برخوردار باشید، می توانید هر دو را با هم دریافت کنید. 

اینکه هر ماه چقدر از OAS دریافت می کنید، به مدت زمان زندگی شما در کانادا بعد از ۱۸ سالگی، 

وضعیت تأهل تان، و سطح درآمد تان در هنگام بازنشستگی بستگی دارد. 

حداکثر پرداخت های ماهیانه، در سال ۲۰۲۰، از قرار زیر بوده است: 

	y صرف نظر از وضعیت تأهل شما ــ ۶۱۳ دالر

	y اگر مستمری بگیر مجرد، بیوه یا طالق گرفته باشید ــ ۹۱۶ دالر

	y دریافت می کند ـ ۵۵۱ دالر OAS اگر همسر )یا پارتنر عرفی( شما مستمری کامل

	y دریافت نمی کند ــ ۹۱۶ دالر OAS اگر همسر )یا پارتنر عرفی( شما مستمری

	y اگر همسر )یا پارتنر عرفی شما( کمک هزینه فوق العاده دریافت می کند ــ ۵۵۱ دالر

حتی اگر واجد شرایط مستمری کامل هم نباشید، باز هم ممکن است که یک مستمری محدود 

partial/ غیر کامل به شما تعلق گیرد. البته، اگر ۶۵ سال یا بیشتر داشته باشید و شهروند کانادا 

باشید، یا اینکه اقامت دائم داشته و در حال حاضر در کانادا زندگی کنید و در ۱۰ سال گذشته هم در 

کانادا زندگی کرده باشید. 

همانطور که اشاره شد، حساب های RRSP و TFSA ابزارهایی برای سرمایه گذاری هستند که 

می توانید از آنها برای سرمایه گذاری در دارایی های مختلفی بهره بگیرید.

اما سوال اینجاست که در عمل چطور باید سرمایه گذاری کنید و چطور باید بهترین طرح 

بازنشستگی کانادا را بیابید؟ 

جواب دادن به این پرسش چندان آسان نیست، چرا که این طرح ها همه با هم متفاوت هستند 

و این مساله که شما چطور باید پولتان را سرمایه گذاری کنید، به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد، 

مانند اینکه زمانبندی تان به چه صورت است و چقدر تحمل ریسک دارید.  

برای جبران هزینه های ناشی از کووید 19

چقدر می توانید روی بیمه عمر حساب کنید؟

کووید ۱۹ غافلگیری های زیادی با خود به همراه 

داشت. 

از جمله این که بسیاری از مردم شغل  خود را 

از دست دادند یا درآمدشان کاهش پیدا کرد و 

برخی دیگر به دلیل ابتال به این بیماری از دنیا 

رفتند، یا این که متحمل هزینه های زیادی برای 

درمان شدند.

این مشکالت باعث شده که در ماه های 

اخیر توجه خیلی ها به خرید بیمه نامه های 

عمر افزایش پیدا کند تا خیال شان بابت 

حمایت های مالی آسوده تر شود.

با این حال، سواالت بسیاری درباره بیمه های 

عمر و کووید ۱۹ ممکن است برای شما پیش 

بیاید که ما در این مطلب به آنها پاسخ داده ایم.

شما در این مطلب می توانید اطالعات بسیار 

مفیدی درباره تاثیرات کووید ۱۹ روی بیمه عمر، 

سواالتی که موقع درخواست بیمه عمر درباره 

کرونا از شما پرسیده می شود، شرایطی که باعث 

به تعویق افتادن درخواست بیمه عمر خواهد 

شد، بیمه حمایت از درآمد، کووید ۱۹ و بیمه 

بیماری های خاص، شرایط دریافت بیمه عمر در 

صورت ابتال به برخی بیماری ها و غیره به دست 

بیاورید.

این را هم بخوانید

جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید

http://atash.ca
https://atash.ca/277-3-life-insurance-and-covid-19-all-you-need-to-know/
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