خدمات ترکه و امانت شخصی

اطالعات برای افراد از کار افتادهای
که ذینفع یک امانت هستند
امانت چیست؟

امانت رابطهای حقوقی است میان سه طرف :امانتگزار
که صندوق امانت را تأسیس میکند ،داراییهایی را به آن
اختصاص میدهد ،دستور کاری مشخص میکند که چه
کسانی از داراییها بهره ببرند و داراییها چگونه استفاده یا
مدیریت بشود؛ امین که منصوب میشود تا داراییهای امانی
را کنترل و مدیریت کند؛ و ذینفع کسی است که میتواند به
روشهای مختلف از داراییهای امانی بهره ببرد.
امین ملزم است که اموال امانی را براساس دستور کار مندرج
در سند امانت مدیریت کند و باید صرفا ً از این اموال به نفع
ذینفعان استفاده مناید .هیچ شخص ثالثی سزاوار بهره بردن
از امانت منیباشد مگر آنکه به صراحت در سند امانت ذکر
شده باشد .امانت میتواند در وصیتنامهی شخص ذکر شده
باشد («امانت به موجب وصیتنامه)»testamentary trust :
یا از طریق سند امانت که توسط فرد تهیه میشود و در طول
حیات او نیز نافذ است (امانت «بین اشخاص زنده:
.)»inter vivos trust
در سندی که امانت را ایجاد میکند ،گستره و میزان منافع
موجود برای هر یک از ذینفعان تشریح میشود و وظایف
و اختیارات امین نیز تعیین میگردد .همچنین وظایف
و اختیارات عمومی امین در قانون امین ذکر شده است.

امین چگونه در مورد زمان اختصاص بهره
تصمیم میگیرد؟

در یک امانت «غیر اختیاری» ،امین ملزم است که پرداختهای
معینی را به ذینفعان اجنام بدهد.
در یک امانت «اختیاری» این تشخیص بر عهدهی امین
گذاشته شده است که آیا وجوهی به یک ذینفع پرداخت
شود یا خیر.
در مواردی که امین دارای اختیار است ،باید موارد زیر را به
هنگام تصمیم به پرداخت یا نپرداخنت بهره به یک ذینفع
خاص در نظر بگیرد:
•
•
•
•
•
•

شرایط خاص امانت؛
وضعیت فعلی ذینفع؛
اینکه آیا ذینفع بهرههای دیگری هم دریافت میکند که
ممکن است حتت تأثیر قرار بگیرد؛
توانایی مالی امانت برای تأمین بهره؛
هرگونه مالیات بر درآمد احتمالی که به امانت و ذینفع
تعلق خواهد گرفت؛ و
هرگونه تأثیر احتمالی بر سایر ذینفعان.

یک اصل کلی مهم در مدیریت امانت «قاعدهی انصاف»
است ،که امین را ملزم میکند تا حقوق و منافع متام ذینفعان
امانت را بسنجد و بیطرفانه اقدام کند .در برخی اسناد
امانت به طور خاص قاعدهی انصاف مستثنا میشود.

اگر کسی ذینفع یک امانت باشد ،آیا بر
مزایای از کار افتادگی او تأثیر میگذارد؟

امین چه الزاماتی برای رازداری (محرمانه
نگاهداشنت) اطالعات دارد؟

مزایای استانی از کار افتادگی
تأثیر پرداختهای حاصله از دارایی امانت یا مزایای
استانی از کار افتادگی بستگی به سیاستگزاری
استانی و نیز اختیار داشنت امین در تشخیص چگونگی
هزینه کردن منابع دارد .اگر امانت اختیاری باشد،
معموال ً مزایای مشمول قانون اشتغال و امداد برای افراد
از کار افتادهی بیسی بر آن تأثیری منیگذارد ،مشروط
به اینکه دستورالعملهای استانی رعایت شود .اگر
امین اختیار تشخیص نداشته باشد ،آنگاه ممکن است
مزایای استانی از کار افتادگی تأثیر بپذیرند .ذینفعان
باید با دفتر اداری استانی در محل خود متاس بگیرند تا
دریابند که مزایای آنها چگونه ممکن است حتت تأثیر
یک امانت خاص قرار بگیرد.

در یک امانت خصوصی که برای بهرهبرداری خانواده یا دوستان
امانتگزار اجنام شده است ،ممکن است امین ملزم به افشای
وجود امانت و هرگونه اطالعات مرتبط با امانت به افرادی غیر
از ذینفعان و منایندگان قانونی ایشان بشود .ممکن است امین
ملزم به افشای اطالعات به بنگاههایی از قبیل اداره مالیات
قیم و امین عام ( )PGTبشود.
کانادا ،دیوان عالی بیسی یا ّ
همچنین ممکن است امین نیاز داشته باشد که در هنگام
افتتاح یک حساب ،برخی اطالعات را به مؤسسهای مالی
ارائه کند یا نیاز داشته باشد به شخص ثالثی مانند یک
وامدهنده اثبات کند که او اختیار اجنام برخی معامالت خاص
را دارد .الزم است که متام اطالعات دربارهی هریک از ذینفعان
در دسترس امین قرار داشته باشد تا او بتواند تصمیمهای
آگاهانهای بگیرد.
بیشتر پیرامون پیجیتی ،لطفا ً با اسکن کردن مناد پایین
صفحه ،از پایگاه اینترنتی ما به آدرس www.trustee.bc.ca
دیدن کنید یا به روشهای زیر با ما متاس بگیرید:

سایر مزایای از کار افتادگی
برای سایر گونههای مزایای از کار افتادگی (مثال ً مزایای
فدرال از کار افتادگی ،مزایای بیمهای ،مزایای خصوصی
درازمدت از کار افتادگی) ممکن است محدودیتهایی
در خصوص بهرههایی که ذینفع میتواند از یک امانت
دریافت کند وجود داشته باشد .لطفا ً با مرکز /مسئول
مزایای از کار افتادگی خود متاس بگیرید تا آگاهی یابید
که مزایای شما ممکن است چگونه حتت تأثیر قرار
بگیرد.

متاس با قّیم
وامین عام
خدمات ترکه و امانت شخصی قیم و امین عام
 808 – 700خیابان هیستینگز غربی
ونکوور ،بیسی V6C 3L3
تلفن 604.660.4444
فاکس 604.660.0964
ایمیل estates@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 Trustee
604.660.2421
ونکوور
250.387.6121
ویکتوریا
سایر مناطق بیسی 1.800.663.7867
mail@trustee.bc.ca
ایمیل
www.trustee.bc.ca
وبسایت
ساعتهای کاری  PGTاز دوشنبه تا جمعه  8:30صبح تا
 4:30عصر.

نکتهی مهم:
این آگاهینامه در پاسخ به پرسشهای متداول افراد از کار افتاده و مراقبان آنها تهیه شده است .این آگاهینامه
اطالعاتی کلی در اختیار میگذارد و جایگزینی برای مشاورهی حقوقی یک وکیل دادگستری نیست .برای دریافت کمک
به منظور کسب مشاورهی حقوقی ،با خدمات ارجاع به وکیل کانون وکالی کانادا به شمارهی  604.687.3221یا
( 1.800.663.1919متاس رایگان از مناطق خارج از لوئر مینلند) متاس بگیرید.
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