
Estates and Personal Trust Services

Ang aming mga bayarin (fees) ay itinakda alinsunod 
sa Public Guardian and Trustee Fees Regulation. 
Ang mga ito batay sa kabuuang halaga ng mga ari-
arian (estate) at ang halaga ng kita na nalilikha sa 
pamamagitan ng mga ari-arian. Kapag kumikilos kami 
bilang tagapagpatupad ang aming mga kabayaran ay:

Komisyon mula sa Kapital 
5% ng tinatayang halaga ng mga lupa’t bahay o real 
estate kapag inilipat sa isang benepisyaryo, o 3% ng 
kabuuang presyo ng pagbebenta ng mga real property 
(tunay na ari-arian) ng isang ahente; at karagdagang 
5% ng lahat ng iba pang capital assets, kabilang ang 
real estate na ibinebenta nang walang ahente.

Komisyon mula sa Kita
5% ng interes o iba pang mga kita na nagmula sa  
mga ari-arian.

Kabayaran sa Pamamahala ng Ari-arian 
o Assets
0.7% bawat taon, kinakalkula kada buwan mula sa 
kabuuang halaga ng lahat ng mga ari-arian o assets.

Mga Gastos sa Pangangasiwa 
Ang mga gastos sa pangangasiwa tulad ng mga singil 
sa pagsisiyasat, bayad sa accountant, pag-iimbak 
(storage), photocopying, selyo at iba pang mga gastos 
ay ibabawas rin mula sa mga pondo ng ari-arian.

Ang isang detalyadong paglalarawan ng aming mga  
bayarin at mga komisyon ay matatagpuan sa  
www.trustee.bc.ca/fees.  

Karagdagang Impormasyon

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Public  
Guardian and Trustee mangyaring bisitahin ang aming  
website sa www.trustee.bc.ca o makipag-ugnayan sa  
amin sa:

Estate and Personal Trust Services  
Public Guardian and Trustee

700–808 West Hastings Street 
Vancouver, BC V6C 3L3

TELEFONO  604 660 4444 
EMAIL  estates@trustee.bc.ca

Schedule ng mga bayarin sa tagapagpatupad (executor) para sa isang ari-arian

Mga Serbisyo ng Public 
Guardian and Trustee para 
sa Ari-arian at Personal Trust
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Makipag-ugnayan sa  
Public Guardian  
and Trustee

Estate and Personal Trust Services
700–808 West Hastings Street 
Vancouver, BC V6C 3L3

TELEPONO  604 660 4444 
FA X  604 660 0964 
EMAIL  estates@trustee.bc.ca

Matatawagan nang libre sa pamamagitan ng Service BC. 
Pagkatapos ng pag-dial sa naaangkop na numero para 
sa iyong lugar (sa ibaba), humiling na maikunekta sa PGT.

VANCOUVER 604 660 2421 
VICTORIA 250 387 6121 
MGA KARATIG NA LUGAR 1 800 663 7867 
EMAIL mail@trustee.bc.ca 
WEBSITE www.trustee.bc.ca

Mga oras ng opisina sa PGT, Lunes hanggang Biyernes 8:30am 
- 4:30pm.
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