
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ
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ਦਿ ਨਿਊ ਹੋਮ ਵਾਰੰਟੀ ਬੀਮਾ (ਕੈਨੇਡਾ) ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਬੀਮਾ।
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2020.09

ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਨਿਊ ਹੋਮ ਵਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਕਾਨਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ, ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਖੁਸ਼ 
ਅਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 45 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਕਾਨਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਲਾਸੇ 
ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ, ਜਿਆਦਾ ਨਾਮਵਰ ਹੋਮ ਵਾਰੰਟੀ 
ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਸਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ 
ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ  'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ - ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਤੱਕ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹਾਂ। 

ਸਾਖ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ 
ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਨਿਊ 
ਹੋਮ ਵਾਰੰਟੀ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ 
ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

ਉਤਪਾਦ 
ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਰੰਟੀ ਉਤਪਾਦ 
ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ 
ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ 
ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਸੀਲ ੇ
ਸਾਡੇ ਮੁਫਤ ਔਨਲਾਇਨ 
ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਗਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਸੌਖੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦਾਅਵ ੇ
ਅਸੀਂ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 
ਲਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 
ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,  
ਜੇ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੋਰਟਲ 
ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਮਓਨਰ 
ਪੋਰਟਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ 
ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ 
ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ 
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੇਵਾ 
ਅਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ  
ਨਿੱਜੀ, ਚੁਸਤ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ 
ਉਪਲੱਬਧ ਹਾਂ।
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ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੋ
ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਲਈ ਸਾਈਨ-ਅਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ,  

ਵਾਰੰਟੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ!

ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਵੇਰਵੇ

1 ਸਾਲ ਸਾਮੱਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੇਬਰ: ਸਾਮੱਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੇਸਬੋਰਡ, ਫਲੋਰਿੰਗ 
ਅਤੇ ਟਰਿੱਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

2 ਸਾਲ ਡਿਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਵਿਤਰਣ ਸਿਸਟਮ: ਡਿਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਵਿਤਰਣ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਮੱਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੇਬਰ 
ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਵਰੇਜ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿ ਹੀਟਿੰਗ, ਇਲੈਕਟਰੀਕਲ ਅਤੇ ਪਲੰਬਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

5 ਸਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਨਵੈਲਪ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸੇਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਜੋ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-
ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਛੱਤ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕੰਧਾਂ।
ਵਿਕਲਪਿਕ - ਵਾਧੂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਨਵੈਲਪ: ਦੋ ਵਾਧੂ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਨਵੈਲਪ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਂ ਲਈ 
ਕਵਰੇਜ। ਸਿਰਫ ਹੋਮਬਿਲਡਰ ਹੀ ਘਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

10 ਸਾਲ ਢਾਂਚਾਗਤ: ਢਾਂਚਾਗਤ ਨੁਕਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਵਰੇਜ ਜਿਵੇਂਕਿ ਫਰੇਮ ਅਤੇ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ।

ਵਾਰੰਟੀ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਵਰੇਜ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਾਰੰਟੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ 
ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਕਦਮ 1. homeowner.anhwp.com ਹੋਮਓਨਰ ਪੋਰਟਲ ਰਹਿਣ ਦਾਅਵਾ 

ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਕਦਮ 2. ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ 

ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਨਿਊ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਵਾਰੰਟੀਯੋਗ ਹਨ। 

ਕਦਮ 3. ਅਸੀਂ ਮਕਾਨਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਤਹਿ 
ਕਰਾਂਗੇ; ਬਿਲਡਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕਦਮ 4. ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮਕਾਨਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ 
ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ।

ਕਦਮ 5. ਜੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਾਰੰਟੀਯੋਗ ਨੁਕਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 
ਮਕਾਨਮਾਲਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 
ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।

ਕਦਮ 6. ਜੇ ਮਕਾਨਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 
ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 519 ਸਮੇਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ 
ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।

ਕੀ ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?
ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਹੋਮ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਭ 
ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ 100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ 

ਮਕਾਨਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਰੰਟੀ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਕਈ 
ਵਿਕਲਪ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। 

ਵਾਰੰਟੀ ਕਵਰੇਜਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ 
ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਅਤੇ 

ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ 
ਘਰੇਲੂ ਵਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ 

ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ  
ਸਵਾਲ ਹੈ?  ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ!


