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بدون وصیتنامه

چنانچه فردی در بریتیش کلمبیا بدون وصیتنامه فوت کند،
قانون وصیتنامه ،ترکه و وراثت افرادی را تعیین منوده است
که حق دارند ترکهی متوفی را مدیریت کنند.
این افراد به ترتیب اولویت عبارتند از:
� همسر یا فردی که توسط همسر معرفی شود
� فرزندی که رضایت اکثر فرزندان را جلب کرده باشد
یا فرد دیگری که توسط آن فرزند تعیین شده باشد
� فرزندی که رضایت اکثر فرزندان را جلب نکرده
باشد.
� وارث دیگری به جز همسر یا فرزند متوفای بدون
وصیتنامه که رضایت اکثر وراث دیگر را جلب کرده
باشد.
� وارث دیگری به جز همسر یا فرزند متوفای بدون
وصیتنامه که رضایت اکثر وراث دیگر را جلب
نکرده باشد.
� هر فرد دیگری که دادگاه او را واجد شرایط میداند
قیم و امین عام (پیجیتی).
از جمله ّ

ترکههایی که توسط پیجیتی اداره میشوند
در صورتیکه وارث بالفصی خواهان و قادر نباشد که این
مسئولیت را اجنام دهد ،ممکن است پیجیتی ترکه را مدیریت
کند ،چنانچه پس از بررسی ترکه ،معلوم شود که ضرورتی
برای خدمات ما وجود دارد.
اگر برآورد ارزش ناخالص دارائی موجود در ترکه برای پرداخت
هزینه تدفین و هزینههای مدیریت ترکه و کارمزد پیجیتی
کافی نباشد ،پیجیتی این کار را اجنام نخواهد داد.

مدیریت ترکه میتواند فرآیندی طوالنی و دارای مراحل
گوناگونی باشد.
این مراحل عبارتند از:
� اجنام مراسم دفن
� شناسایی ،حفاظت و رسیدگی به دارائیها
مجوز از دادگاه
� کسب
ّ

� شناسایی و پرداخت بدهیها و ادعاهای معتبر در
برابر ترکه
� پر کردن اظهارنامه مالیاتی
� رسیدگی به مسائل حقوقی به وجود آمده
� شناسایی ،یافنت و توزیع باقیماندهی ترکه به ورثه
متوفای بدون وصیتنامه و/یا افراد ذینفع.

با وصیتنامه
زمانی که فردی فوت میکند و وصیتنامهای از خود به جای
میگذارد ،این مسئولیت بر عهده وصی نام برده در وصیتنامه
است که مراسم تدفین و اداره ترکه را اجنام دهد .اگر وصی
قادر به اجنام این مسئولیت نباشد و هیچ فرد دیگری (وصی
جایگزین یا ذینفع) نیز مایل یا قادر به مدیریت ترکه نباشد،
ممکن است پیجیتی این خدمت را ارائه دهد .همچنین ممکن
است در وصیتنامه پیجیتی به عنوان وصی انتخاب شود .در
هر دو صورت ،ترکه طبق دستورالعمل موجود در وصیتنامه
مدیریت و توزیع میشود.
پیجیتی خدمات تخصصی ،بی طرفانه و حرفهای را برای
اداره ترکه ارائه میمناید .هر ترکهای که به پیجیتی واگذار
شود ،طبق مقررات و قواعد مشخص ،از جمله کنترل
دقیق بر روی چگونگی محافظت ،ارزش گذاری و واگذاری
و نیز نحوهی سرمایهگذاری وجوه ترکه مدیریت میشود.
پول نگهداری شده توسط پیجیتی در زمان مدیریت ترکه
شامل سود میگردد .دستمزد پیجیتی برای مدیریت ترکه
توسط مقررات مبتنی بر قانون وصیتنامه ،ترکه و وراثت
تعیین میگردد.

برای آگاهی بیشتر درباره خدمات ترکه و امانت شخصی
(ایپیتیاس) که توسط پیجیتی ارائه میشود ،از وبسایت
ما دیدن کنید .www.trustee.bc.ca :اطالعات ویژه درباره
کارمزد اداره کردن ترکه زیر عنوان «Fees charged by the
 »PGTدر وبسایت ما یافت میشود.
اگر میخواهید درخصوص امکان انتخاب پیجیتی به عنوان
ی گفتگو کنید ،لطفا ً با شماره  604.660.4444متاس
وص 
بگیرید و بگویید که میخواهید با مدیر تضمین کیفیت در
ایپیتیاس صحبت کنید ،یا با ایمیل زیر با ما متاس بگیرید:
.estates@trustee.bc.cabc.ca
خدمات ترکه و امانت شخصی
قیم و امین عام
 808 – 700خیابان هیستینگز غربی
ونکوور ،بیسی V6C 3L3
تلفن604.660.4444 :
ایمیلestates@trustee.bc.ca :
وبسایتwww.trustee.bc.ca :

خدمات تلفن رایگان از طریق سرویس بیسی موجود
است .پس از گرفنت شمارهی مربوط به محل زندگیتان
(مندرج در زیر) ،از گیرنده درخواست کنید تا شما را
به سازمان قیم و امین عام (Public Guardian and
 )Trusteeوصل کند (ساعتهای عادی کار پیجیتی:
دوشنبه تا جمعه از  8:30صبح تا  4:30عصر)
متاس با تلفن رایگان
604.660.2421
ونکوور
250.387.6121
ویکتوریا
1.800.663.7867
سایر مناطق بیسی

این آگاهینامه به عنوان یک خدمت عمومی توسط قیم و امین عام ارائه
میشود .سازمان قیم و امین عام خدمات مشاوره حقوقی ارائه منیکند.
.
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