Các Dịch Vụ Ủy Thác Tài Sản và Cá Nhân

Giám Hộ và Tín Nhân
Công
Bảng lệ phí của người thi hành cho một di sản

Các khoản lệ phí của chúng tôi do Điều Lệ về Lệ Phí của Giám
Hộ và Tín Nhân Công ấn định. Các lệ phí này được tính trên trị
giá gộp của di sản và số lợi tức sinh ra từ các tài sản của di sản
đó. Khi làm người thi hành thì các khoản lệ phí của chúng tôi là:

Chi Phí Điều Hành

Hoa Hồng Tiền Vốn

Chi tiết về các khoản lệ phí và hoa hồng của chúng
tôi có đăng trên www.trustee.bc.ca/fees.

5% trị giá lượng định của bất động sản nếu sang tên cho
người thừa hưởng, hoặc 3% giá gộp khi do đại lý địa ốc
bán bất động sản đó; cộng 5% tất cả tài sản vốn khác,
kể cả bất động sản bán không qua đại lý địa ốc.

Hoa Hồng Lợi Tức
5% tiền lãi hoặc lợi tức khác do di sản sinh ra.

Lệ Phí Quản Trị Tài Sản
0.7% mỗi năm, được tính hằng tháng trên trị
giá gộp của tất cả tài sản trong di sản.

Các chi phí điều hành như tiền điều tra, lệ phí kế toán,
lưu trữ, sao chụp, bưu phí và các chi phí phải tự trả khác
cũng được trừ đi trong ngân khoản của di sản.

Thêm chi tiết
Muốn biết thêm chi tiết về Giám Hộ và Tín Nhân Công, xin đến
website của chúng tôi tại www.trustee.bc.ca hoặc liên lạc với chúng
tôi tại:
Estate and Personal Trust Services
Public Guardian and Trustee
700–808 West Hastings Street
Vancouver, BC V6C 3L3
ĐIỆN THOẠI

604 660 4444

EMAIL

estates@trustee.bc.ca

Liên lạc với
Giám Hộ và
Tín Nhân Công
Estate and Personal Trust Services
700–808 West Hastings Street
Vancouver, BC V6C 3L3
ĐIỆN THOẠI

604 660 4444

FA X

604 660 0964

EMAIL

estates@trustee.bc.ca

Có thể gọi điện thoại miễn phí qua Service BC. Sau khi gọi số
thích ứng cho khu vực quý vị (xem dưới đây), hãy yêu cầu chuyển
máy đến PGT.
VANCOUVER

604 660 2421

VIC TORIA

250 387 6121

CÁC KHU VỰC KHÁC TRONG BC

1 800 663 7867

EMAIL

mail@trustee.bc.ca

WEBSITE

www.trustee.bc.ca

Giờ làm việc của PGT là 8:30 sáng đến 4:30 chiều từ Thứ Hai đến
Thứ Sáu
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