
خدمات ترکه و امانت شخصی

امین عام  و  قّیم  اساس مقررات کارمزدهای  بر  ما  کارمزدهای 
ناخالص  ارزش  اساس  بر  کارمزدها  این  تعیین می شود. 

ترکه  دارایی های  از  درآمد حاصله  و میزان  اموال  یا  ترکه 
وصی  نقش  ایفای  برای  ما  کارمزدهای  می شوند.  محاسبه 

زیر است: به شرح 

سرمایه کمیسیون 
%5 ارزش ارزیابی شده ی اموال غیر منقول، چنانچه این اموال 

به ذینفع منتقل شوند؛ یا % 3 قیمت فروش ناخالص اموال 
غیر منقولی که توسط عامل به فروش می رسد؛ به اضافه ی 
% 5 متام دارایی های دیگر سرمایه، از جمله اموال غیر منقولی 

که بدون داشنت عامل به فروش می رسند.

درآمد کمیسیون 
%5 بهره یا سایر درآمدهای حاصله از دارایی.

دارایی مدیریت  کارمزد 
%0.7 در سال، که ماهانه نسبت به ارزش ناخالص کل 

دارایی های ترکه محاسبه می شود.

مدیریت هزینه های 
هزینه های مدیریت از قبیل هزینه های حتقیقات، کارمزد 
حسابدار، انبارداری، فتوکپی، هزینه های پستی و سایر 

هزینه هایی که از جیب وصی خرج می شود نیز از وجوه ترکه 
کسر خواهد شد.

توضیحات مفصل درباره کارمزدها و کمیسیون ها در وبسایت 
www.trustee.bc.ca/fees موجود است.

بیشتر اطالعات 

برای آگاهی بیشتر در باره ی قّیم و امین عام، از وبسایت ما در 
www.trustee.bc.ca دیدن کنید یا به شیوه ی زیر با ما متاس 

بگیرید:

خدمات ترکه و امانت شخصی قّیم و امین عام

808 خیابان هیستینگز غربی  –  700
V6C 3L3 ونکوور، بی سی

604.660.4444 تلفن 

estates@trustee.bc.ca یمیل  ا

جدول کارمزدها برای ایفای نقش وصی ترکه

قّیم و امین عام

http://www.trustee.bc.ca/fees
http://www.trustee.bc.ca
mailto:estates%40trustee.bc.ca?subject=
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 متاس با قّیم 
وامین عام 

خدمات ترکه و امانت شخصی قیم و امین عام

700 – 808 خیابان هیستینگز غربی
V6C 3L3 ونکوور، بی سی

604.660.4444  تلفن 
604.660.0964 فاکس 

estates@trustee.bc.ca ایمیل 

خدمات تلفن رایگان از طریق سرویس بی سی موجود است. پس 
از گرفنت شماره ی مربوط به محل زندگی تان )مندرج در زیر(، از 
گیرنده درخواست کنید تا شما را به سازمان قیم و امین عام 

 :)Public Guardian and Trustee(

604.660.2421ونکوور 
250.387.6121ویکتوریا 

1.800.663.7867سایر مناطق بی سی
mail@trustee.bc.caایمیل

www.trustee.bc.caوبسایت

 ساعتهای کاری PGT از دوشنبه تا جمعه 8:30 صبح تا
4:30 عصر.
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