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BBEEIINNGG  FFIINNAANNCCIIAALLLLYY  PPRREEPPAARREEDD  FFOORR  RREETTIIRREEMMEENNTT  

TThhee  SSccaarryy  FFaaccttss!!  

  $$11..0000  iitteemm  iinn  11997722,,  ccoossttss  $$33..7788  ttooddaayy  

AAtt  tthhee  aavveerraaggee  rraattee  ooff  iinnffllaattiioonn,,  tthhee  pprriiccee  yyoouu  ppaayy  ffoorr  aann  iitteemm  ttooddaayy  wwiillll  bbee  ddoouubbllee  iinn  2200  yyeeaarrss……  
aallmmoosstt  $$55..0000  ffoorr  aa  ddoozzeenn  eeggggss!!!!  

YYoouu  wwoouulldd  nneeeedd  $$330000,,000000  iinnvveesstteedd  aatt  66%%  ffoorr  aann  $$1188,,000000  aannnnuuaall  iinnccoommee  wwhheenn  yyoouu  rreettiirree  

TThhee  aavveerraaggee  lliiffee  ssppaann  ffoorr  aa  mmaann  iiss  7766,,  bbuutt  yyoouu  sshhoouulldd  ppllaann  ffiinnaanncciiaallllyy  ffoorr  8855  

TThhee  aavveerraaggee  lliiffee  ssppaann  ffoorr  aa  wwoommaann  iiss  8822,,  bbuutt  yyoouu  sshhoouulldd  ppllaann  ffoorr  9900  

IItt’’ss  qquuiittee  ppoossssiibbllee  tthhaatt  yyoouu  ccoouulldd  lliivvee  3300  yyeeaarrss  aafftteerr  rreettiirreemmeenntt  

WWhheerree  wwiillll  yyoouurr  rreettiirreemmeenntt  iinnccoommee  ccoommee  ffrroomm??  

OOlldd  AAggee  SSeeccuurriittyy  
CCaannaaddaa  PPeennssiioonn  PPllaann  
CCoommppaannyy  PPeennssiioonn  PPllaann  
RReeggiisstteerreedd  RReettiirreemmeenntt  SSaavviinnggss  PPllaann  
PPeerrssoonnaall  SSaavviinnggss  
HHoommee  EEqquuiittyy  

  FFiinnaanncciiaall  PPllaannnneerrss  eessttiimmaattee  tthhaatt  yyoouu  wwiillll  nneeeedd  aa  rreettiirreemmeenntt  iinnccoommee  tthhaatt  iiss  7700--8800%%  ooff  yyoouurr  ffiinnaall  eeaarrnneedd  
iinnccoommee  ttoo  lliivvee  ccoommffoorrttaabbllyy  

  GGeenneerraallllyy  yyoouu  wwiillll  ssppeenndd  lleessss  oonn  ccllootthhiinngg,,  eeaattiinngg  oouutt  aanndd  rroouuttiinnee  ttrraannssppoorrttaattiioonn  

  YYoouu  mmaayy  iinniittiiaallllyy  ssppeenndd  mmoorree  oonn  ttrraavveell  oorr  hhoobbbbiieess..    UUttiilliittiieess  wwiillll  lliikkeellyy  ccoosstt  mmoorree  bbeeccaauussee  yyoouu  aarree  hhoommee  
mmoorree  

  OOlldd  AAggee  SSeeccuurriittyy  aanndd  CCaannaaddaa  PPeennssiioonn  PPllaann  aarree  iinntteennddeedd  ttoo  pprroovviiddee  aabboouutt  3355%%  ooff  yyoouurr  rreettiirreemmeenntt  
iinnccoommee  

  IIddeeaallllyy,,  aa  ccoommppaannyy  ppeennssiioonn  ppllaann  wwiillll  mmaakkee  uupp  5500%%    

  PPeerrssoonnaall  ssaavviinnggss  oorr  RRRRSSPP’’ss  wwiillll  mmaakkee  uupp  tthhee  rreemmaaiinniinngg  1155%%  

OOlldd  AAggee  SSeeccuurriittyy  

MMuusstt  bbee  6655  oorr  oollddeerr  ((iiff  bboorrnn  aafftteerr  11995577,,  eelliiggiibbiilliittyy  aaggee  iinnccrreeaasseess  iinnccrreemmeennttaallllyy  ttoo  aa  mmaaxxiimmuumm  aaggee  
ooff  6677))  
AAppppllyy  ffoorr  bbeenneeffiittss  66  mmoonntthhss  iinn  aaddvvaannccee  
MMeeeett  CCaannaaddiiaann  rreessiiddeennccee  rreeqquuiirreemmeennttss  
OOAASS  iiss  ttaaxxaabbllee  iinnccoommee  
CCuurrrreenntt  mmaaxxiimmuumm  iiss  $$554444  ppeerr  mmoonntthh  
RReedduucceedd  iiff  ttoottaall  iinnccoommee  >>$$6699,,556622  yyeeaarr  
GGuuaarraanntteeeedd  IInnccoommee  SSuupppplleemmeenntt  ffoorr  llooww  iinnccoommee  sseenniioorrss  ((  mmaaxxiimmuumm  $$773388))  
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CCaannaaddaa  PPeennssiioonn  PPllaann  

MMuusstt  hhaavvee  ccoonnttrriibbuutteedd  ttoo  bbee  eelliiggiibbllee  
AAppppllyy  66  mmoonntthhss  iinn  aaddvvaannccee  
CCPPPP  iiss  ttaaxxaabbllee  iinnccoommee  
CCuurrrreenntt  mmaaxxiimmuumm  iiss  $$998866  ppeerr  mmoonntthh  bbaasseedd  oonn  hhooww  mmuucchh  aanndd  hhooww  lloonngg  yyoouu  ccoonnttrriibbuutteedd  
CCaallccuullaattiioonnss  aallllooww  ffoorr  aa  ““ddrroopp  oouutt””  ppeerriioodd  ooff  uupp  ttoo  1155%%  ooff  llooww  eeaarrnniinngg  yyeeaarrss  

YYoouu  ccaann  ddrraaww  CCPPPP  aatt  aaggee  6600  wwiitthh  bbeenneeffiittss  rreedduucceedd  bbyy  ..77%%  ppeerr  mmoonntthh  pprriioorr  ttoo  aaggee  6655  
YYoouu  ccaann  ppoossttppoonnee  CCPPPP  uunnttiill  aaggee  7700,,  iinnccrreeaassiinngg  yyoouurr  aammoouunntt  bbyy  ..77%%  ppeerr  mmoonntthh  
SSuurrvviivvoorr  bbeenneeffiittss  mmaayy  bbee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  aa  ssppoouussee  aanndd//oorr  cchhiillddrreenn  
YYoouu  ccaann  ““ppeennssiioonn  sshhaarree””  wwiitthh  aa  ssppoouussee  oorr  ccoommmmoonn--llaaww  ppaarrttnneerr  wwhhoo  iiss  aallssoo  6600  yyeeaarrss  ooff  aaggee  ttoo  
ttaakkee  aaddvvaannttaaggee  ooff  ttaaxx  bbeenneeffiittss  ((iiee;;  ssppoouussee  hhaass  lloowweerr  ttaaxx  rraattee))    

CCoommppaannyy  PPeennssiioonn  PPllaannss  

DDeeffiinneedd  CCoonnttrriibbuuttiioonn  
DDeeffiinneedd  BBeenneeffiitt  
DDeeffeerrrreedd  PPrrooffiitt  SShhaarriinngg  
GGrroouupp  RRRRSSPP  

DDeeffiinneedd  CCoonnttrriibbuuttiioonn  

CCoommmmoonnllyy,,  aa  sseett  ppeerrcceennttaaggee  iiss  ddeedduucctteedd  ffrroomm  iinnccoommee  aanndd  mmaattcchheedd  bbyy  eemmppllooyyeerr  
CCoonnttrriibbuuttiioonnss  aarree  iinnvveesstteedd  wwiitthh  aa  ccoommppaannyy  ddeessiiggnnaatteedd  iinnvveessttmmeenntt  ffiirrmm  
EEmmppllooyyeeee  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ccaann  bbee  ccllaaiimmeedd  ttoo  rreedduuccee  ttaaxxaabbllee  iinnccoommee  
UUssuuaallllyy  vveesstteedd  aafftteerr  22  yyeeaarrss  ((ccaannnnoott  ccaasshh  ffuunnddss  bbuutt  eemmppllooyyeerr  ccaannnnoott  ttaakkee  bbaacckk  tthheeiirr  ppoorrttiioonn))  

TThhee  eemmppllooyyeeee  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  cchhoooossiinngg  aanndd  ttrraacckkiinngg  iinnvveessttmmeennttss  aanndd  tthheeiirr  ppeerrffoorrmmaannccee  
PPeennssiioonn  ffuunnddss  mmaayy  bbee  aavvaaiillaabbllee  aass  eeaarrllyy  aass  aaggee  5555  
PPeennssiioonn  ffuunnddss  mmuusstt  bbee  uusseedd  ttoo  ppuurrcchhaassee  aann  AAnnnnuuiittyy  oorr  LLiiffee  IInnccoommee  FFuunndd  

AAnnnnuuiittyy  

AA  ccoonnttrraacctt  wwiitthh  aa  LLiiffee  IInnssuurraannccee  CCoommppaannyy  
GGuuaarraanntteeeess  ssppeecciiffiicc  iinnccoommee  ffoorr  ssppeecciiffiicc  lleennggtthh  ooff  ttiimmee    
PPaayymmeennttss  bbaasseedd  oonn  aaggee,,  aammoouunntt  ooff  mmoonneeyy  aanndd  iinntteerreesstt  rraattee  wwhheenn  ppuurrcchhaasseedd  
NNoo  lluummpp  ssuumm  wwiitthhddrraawwaallss  
NNoo  cchhaannggeess  ttoo  ppaayymmeennttss  oorr  tteerrmmss  
TTaaxxaabbllee  iinnccoommee  

IInnccoommee  RReedduucciinngg  AAnnnnuuiittyy  ––  tthhee  ““oowwnneerr””  wwoouulldd  ggeett  aa  sseett  aammoouunntt  aanndd  oonn  tthheeiirr  ddeeaatthh,,  tthhee  ssppoouussee  
wwoouulldd  ggeett  aa  rreedduucceedd  aammoouunntt  
IImmppaaiirreedd  AAnnnnuuiittyy  ––  ttaakkeess  eexxiissttiinngg  sseerriioouuss  mmeeddiiccaall  ccoonnddiittiioonnss  iinnttoo  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ttoo  ppaayy  aa  hhiigghheerr  
aammoouunntt  ttoo  ccoommppeennssaattee  ffoorr  sshhoorrtteerr  lliiffee  eexxppeeccttaannccyy  

LLiiffee  IInnccoommee  FFuunndd  

PPaayymmeenntt  aammoouunntt  gguuaarraanntteeeedd  ffoorr  lliiffee……YYoouu  mmaayy  ccoolllleecctt  66  ppaayymmeennttss……oorr  660000!!  
TTeerrmm  CCeerrttaaiinn  ––  ffoorr  eexxaammppllee,,  2200  yyeeaarr  ppaayymmeenntt  ttoo  yyoouu  oorr  yyoouurr  bbeenneeffiicciiaarryy  
JJooiinntt  aanndd  LLaasstt  SSuurrvviivvoorr  ––  oonn  ddeeaatthh,,  ppaayymmeennttss  ccoonnttiinnuuee  ttoo  yyoouurr  ssppoouussee  uunnttiill  tthheeiirr  ddeeaatthh  ((ssmmaalllleerr  
ppaayymmeennttss  tthhaann  ssiinnggllee  lliiffee  aannnnuuiittyy))  
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DDeeffiinneedd  BBeenneeffiittss  

BBootthh  eemmppllooyyeerr  aanndd  eemmppllooyyeeee  ccoonnttrriibbuuttee  
PPeennssiioonn  pprroovviiddeerr  mmaannaaggeess  tthhee  iinnvveessttmmeenntt  ppoorrffoolliioo  aanndd  aassssoocciiaatteedd  rriisskkss  
PPrroovviiddeess  aa  gguuaarraanntteeeedd  iinnccoommee  ffoorr  lliiffee  
TTaaxxaabbllee  iinnccoommee  
CCaallccuullaatteedd  uussiinngg  eeaarrnniinnggss  aanndd  yyeeaarrss  ooff  sseerrvviiccee    
PPrrootteecctteedd  aaggaaiinnsstt  iinnffllaattiioonn  

CCaann  rreettiirree  aass  eeaarrllyy  aass  aaggee  5555  wwiitthh  ““bbrriiddggee  bbeenneeffiittss””  ttoo  aaggee  6655  
BBrriiddggee  bbeenneeffiittss  rreeppllaacceedd  bbyy  CCPPPP  aatt  6655  
SSuurrvviivvoorr  aanndd  ddiissaabbiilliittyy  bbeenneeffiittss  

MMaannyy  ddeeffiinneedd  bbeenneeffiittss  ppllaannss  hhaavvee  aa  wweebbssiittee  wwiitthh  aa  rreettiirreemmeenntt  iinnccoommee  ccaallccuullaattoorr  (( ..oommeerrss.. ,,  
wwwwww..hhoooopppp..ccoomm,,  wwwwww..ooppttrruusstt..ccoomm))    

BBeenneeffiitt  ccaallccuullaattiioonnss  vvaarryy  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ppllaann  bbuutt  aa  vveerryy  ggeenneerraall  eexxaammppllee  ooff  wwhhaatt  ttoo  eexxppeecctt  
wwoouulldd  bbee::  

22%%  xx  3355  yyeeaarrss  ooff  sseerrvviiccee  xx  $$5500,,000000  ((aapppplliiccaabbllee  iinnccoommee))  ==  $$3355,,000000  ppeerr  yyeeaarr  lleessss  aapppprroopprriiaattee  
ddeedduuccttiioonnss  

DDeeffeerrrreedd  PPrrooffiitt  SShhaarriinngg  

AAnn  eemmppllooyyeerr  aallllooccaatteess  aa  ppeerrcceennttaaggee  ooff  tthhee  ccoommppaannyy’’ss  pprree--ttaaxx  pprrooffiittss  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeee  ppeennssiioonn  
ffuunndd  
IInncceennttiivvee  ttoo  eemmppllooyyeeee  ttoo  wwoorrkk  iinn  tthhee  bbeesstt  iinntteerreesstt  ooff  tthhee  ccoommppaannyy  ttoo  bboooosstt  pprrooffiitt  
MMaayy  nnoott  ccoonnttrriibbuuttee  iiff  hhaavviinngg  aa  ppoooorr  yyeeaarr  
CCoonnttrriibbuuttiioonnss  aarree  ttaaxx  ddeedduuccttiibbllee  
CCoonnttrriibbuuttiioonnss  vveesstt  aafftteerr  22  yyeeaarrss  
NNoo  lloocckkiinngg--iinn  rruulleess  
AAtt  rreettiirreemmeenntt,,  ccaann  ccaasshh  ccoonnttrriibbuuttiioonnss,,  bbuuyy  aann  aannnnuuiittyy  oorr  aa  RReeggiisstteerreedd  RReettiirreemmeenntt  IInnccoommee  FFuunndd  
((RRRRIIFF))  
GGrroouupp  bbuuyyiinngg  ppoowweerr  ccaann  rreessuulltt  iinn  hhiigghheerr  rraatteess  aanndd  lloowweerr  iinnvveessttmmeenntt  mmaannaaggeemmeenntt  ffeeeess    

GGrroouupp  RRRRSSPP  

EEmmppllooyyeeeess  ssaavvee  ffoorr  rreettiirreemmeenntt  bbyy  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  aann  RRRRSSPP  tthhrroouugghh  ppaayyrroollll  ddeedduuccttiioonn  
GGrroouupp  bbuuyyiinngg  ppoowweerr  ccaann  rreessuulltt  iinn  hhiigghheerr  iinntteerreesstt  aanndd  lloowweerr  mmaannaaggeemmeenntt  ffeeeess  
RReecceeiivvee  ttaaxx  bbrreeaakk  eevveerryy  ppaayy,,  aatt  ssoouurrccee  

RReemmeemmbbeerr  

CCoommppaannyy  ppeennssiioonn  ppllaannss  aarree  ddeessiiggnneedd  ttoo  iiddeeaallllyy  pprroovviiddee  5500%%  ooff  yyoouurr  ttoottaall  rreettiirreemmeenntt  iinnccoommee  

RReeggiisstteerreedd  RReettiirreemmeenntt  SSaavviinnggss  PPllaann  ((RRRRSSPP))  

YYoouu  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  aa  ppllaann  ffoorr  yyoouurrsseellff  oorr  aa  ssppoouussee  
CCoonnttrriibbuuttiioonnss  aarree  ttaaxx  ddeeffeerrrreedd,,  rreedduucciinngg  iinnccoommee  ttaaxx  ppaayyaabbllee  nnooww  ttoo  wwiitthhddrraaww  wwhheenn  yyoouu  aarree  
rreettiirreedd  wwiitthh  aa  ppootteennttiiaallllyy  lloowweerr  ttaaxx  bbrraacckkeett  
MMaaxxiimmuumm  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ooff  1188%%  ooff  aannnnuuaall  eeaarrnneedd  iinnccoommee  ((ccuummuullaattiivvee))  ttoo  aann  aannnnuuaallllyy  aaddjjuusstteedd  
mmaaxxiimmuumm      

http://www.omers.com/
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SSuuggggeessttiioonnss  

  UUssee  aannyy  ttaaxx  rreeffuunndd  rreessuullttiinngg  ffrroomm  yyoouurr  RRRRSSPP  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  ppaayy  ddoowwnn  yyoouurr  mmoorrttggaaggee  oorr  ddeeppoossiitt  ttoo  
aa  RReeggiisstteerreedd  EEdduuccaattiioonn  SSaavviinnggss  PPllaann  

  IIff  yyoouu  wwiillll  hhaavvee  aa  llaarrggeerr  ccoommppaannyy  ppeennssiioonn  iinnccoommee,,  ccoonnssiiddeerr  aa  TTaaxx  FFrreeee  SSaavviinnggss  AAccccoouunntt  vvss  RRRRSSPP  

SSoommee  RRRRSSPP  IInnvveessttmmeenntt  OOppttiioonnss  

SSaavviinnggss  
GGIICC’’ss  
MMuuttuuaall  FFuunnddss  
SSttoocckk  

RReeggiisstteerreedd  RReettiirreemmeenntt  IInnccoommee  FFuunndd  ((RRRRIIFF))  

AAnn  RRRRSSPP  mmuusstt  bbee  ccoonnvveerrtteedd  ttoo  aa  rreettiirreemmeenntt  iinnccoommee  bbyy  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  yyeeaarr  yyoouu  ttuurrnn  7711..    YYoouu  ccoouulldd  
uussee  tthhaatt  mmoonneeyy  ttoo  bbuuyy  aann  aannnnuuiittyy  oorr  aa  RReeggiisstteerreedd  RReettiirreemmeenntt  IInnccoommee  FFuunndd  ((RRRRIIFF))    

YYoouu  cchhoooossee  hhooww  tthhee  RRRRIIFF  iiss  iinnvveesstteedd,,  kkeeeeppiinngg  iinn  mmiinndd  tthhaatt  uussuuaallllyy  rriisskk  ttoolleerraannccee  iiss  lloowweerr  aafftteerr  
rreettiirreemmeenntt  aass  cchhaanncceess  ttoo  rreeccoouupp  lloosssseess  aarree  lleessss  
TTaaxxaabbllee  iinnccoommee    
RRRRIIFF’’ss  ooffffeerr  fflleexxiibbiilliittyy  nnoott  aavvaaiillaabbllee  iinn  ootthheerr  rreettiirreemmeenntt  vveehhiicclleess  

SSuubbjjeecctt  ttoo  aa  ggoovveerrnnmmeenntt  sseett  mmiinniimmuumm,,  yyoouu  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  ppaayymmeenntt  aammoouunntt  aanndd  ffrreeqquueennccyy    

YYoouu  ccaann  wwiitthhddrraaww  aa  lluummpp  ssuumm  aatt  aannyy  ttiimmee……kkeeeeppiinngg  iinn  mmiinndd  tthhaatt  iitt  bbeeccoommeess  ttaaxxaabbllee  iinnccoommee  

  EExxaammppllee  RRRRIIFF  ppaayymmeennttss::  

  $$110000,,000000  iinnvveesstteedd  aatt  66%%  ccoouulldd  ggiivvee  yyoouu  $$11000000  ppeerr  mmoonntthh  ffrroomm  aaggee  6699  ttoo  8811,,  oorr……  
  $$770000  ppeerr  mmoonntthh  ffrroomm  aaggee  6699  ttoo  aaggee  9911  
IIff  yyoouurr  RRRRIIFF  iiss  eeaarrnniinngg  oonnllyy  22%%,,  aa  $$770000  ppaayymmeenntt  wwoouulldd  eenndd  aatt  aaggee  8833!!  

WWhhaatt  aabboouutt  aa  RReeggiisstteerreedd  EEdduuccaattiioonn  SSaavviinnggss  PPllaann??  

WWhhiillee  ppllaannnniinngg  ffoorr  rreettiirreemmeenntt,,  yyoouu  mmaayy  aallssoo  wwaanntt  ttoo  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  aann  RREESSPP  ttoo  hheellpp  ffuunndd  ppoosstt  
sseeccoonnddaarryy  eedduuccaattiioonn  ffoorr  yyoouurr  cchhiillddrreenn  

  TThhee  ccuurrrreenntt  aavveerraaggee  ccoosstt  ooff  ffoouurr  yyeeaarrss  ooff  UUnniivveerrssiittyy,,  pprroovviiddiinngg  yyoouurr  cchhiilldd  lliivveess  aatt  hhoommee,,  iiss  $$3377,,000000  

RREESSPP’’ss  

YYoouu  aarree  aalllloowweedd  ttoo  ccoonnttrriibbuuttee  uupp  ttoo  $$44,,000000  ppeerr  cchhiilldd  ppeerr  yyeeaarr  ttoo  aa  mmaaxxiimmuumm  ooff  $$4422,,000000  
GGoovveerrnnmmeenntt  ccoonnttrriibbuutteess  aa  ggrraanntt  eeqquuaall  ttoo  2200%%  ooff  yyoouurr  ddeeppoossiitt  ttoo  $$440000  ppeerr  yyeeaarr  aanndd  aa  mmaaxxiimmuumm  ooff  
$$77220000  ppeerr  ppllaann  
YYoouu  hhaavvee  aa  ttoottaall  ooff  2211  yyeeaarrss  ttoo  iinnvveesstt  
YYoouu  hhaavvee  aa  ttoottaall  ooff  2255  yyeeaarr  ffrroomm  ooppeenniinngg  ttoo  ccoollllaappssee  tthhee  ppllaann  

WWiitthhddrraawwaallss  mmaaddee  ffrroomm  tthhee  ppllaann,,  uusseedd  ffoorr  eedduuccaattiioonn,,  aarree  ttaaxxaabbllee  iinnccoommee  aatt  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  llooww  ttaaxx  
rraattee  
IIff  tthhee  RREESSPP  iiss  nnoott  uusseedd,,  yyoouurr  oorriiggiinnaall  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ccaann  bbee  wwiitthhddrraawwnn,,  eeaarrnniinnggss  aarree  ttaaxxaabbllee  aanndd  
tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  wwiillll  ttaakkee  bbaacckk  tthhee  2200%%  ggrraanntt  
OOrriiggiinnaall  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ttoo  $$5500,,000000  mmaayy  bbee  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  aann  RRRRSSPP  iiff  uunnuusseedd  ppoorrttiioonn  mmaattcchheess  
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PPeerrssoonnaall  SSaavviinnggss  

HHaavviinngg  ppeerrssoonnaall  ssaavviinnggss  aavvaaiillaabbllee  wwiillll  mmeeaann  tthhaatt  yyoouu  aarree  pprreeppaarreedd  ffoorr  aannyy  uunneexxppeecctteedd  eexxppeennsseess  
OOnnllyy  tthhee  eeaarrnneedd  iinnccoommee  ((iinntteerreesstt,,  eettcc))  wwiillll  bbee  ttaaxxaabbllee  
TToottaallllyy  fflleexxiibbllee  aanndd  ccaann  bbee  uusseedd  aatt  yyoouurr  ddiissccrreettiioonn……yyoouu  ccaann  aavvooiidd  ppaayyiinngg  ttaaxx  aanndd  ppeennaallttiieess  ttoo  
wwiitthhddrraaww  ffuunnddss  

HHoommee  EEqquuiittyy  

BBoorrrrooww  aaggaaiinnsstt  hhoommee  eeqquuiittyy  wwiitthh  aa  lliinnee  ooff  ccrreeddiitt  ttoo  ggeett  aa  llooww  iinntteerreesstt  rraattee  
RReevveerrssee  mmoorrttggaaggeess,,  ccoommppaanniieess  wwiillll  mmaakkee  mmoonntthhllyy  ppaayymmeennttss  ttoo  yyoouu  oonn  tthhee  uunnddeerrssttaannddiinngg  tthhaatt  
tthheeyy  aarree  rreeppaaiidd  wwiitthh  pprreesseett  iinntteerreesstt  oonn  yyoouurr  ddeeaatthh  
HHoommeess  rraarreellyy  ddeepprreecciiaattee,,  sseelllliinngg  yyoouurr  hhoommee  ttoo  ddoowwnnssiizzee  ccaann  nneett  aa  ssuubbssttaannttiiaall  aammoouunntt  ooff  ccaasshh  
aanndd  tthhee  ““pprrooffiitt””  oonn  yyoouurr  rreessiiddeennccee  iiss  nnoott  ttaaxxaabbllee  

LLiiffee  IInnssuurraannccee  

RReeaasssseessss  yyoouurr  nneeeeddss  sshhoorrttllyy  bbeeffoorree  rreettiirreemmeenntt  
WWhhoo  iiss  yyoouurr  lliiffee  iinnssuurraannccee  ffoorr??    MMaayybbee  aadduulltt  cchhiillddrreenn  wwhhoo  wwiillll  bbeenneeffiitt,,  wwoouulldd  bbee  wwiilllliinngg  ttoo  ppaayy  tthhee  
pprreemmiiuummss  
IIff  yyoouu  ddoonn’’tt  hhaavvee  iinnddiivviidduuaall  lliiffee  iinnssuurraannccee,,  yyoouu  mmaayy  bbee  aabbllee  ttoo  ccoonnttiinnuuee  ttoo  ppaayy  ffoorr  aa  ppoolliiccyy  tthhrroouugghh  
yyoouurr  eemmppllooyyeerr  
SSiinnggllee??  GGoooodd  nneett  wwoorrtthh??    NNoo  cchhiillddrreenn??  DDoo  yyoouu  nneeeedd  lliiffee  iinnssuurraannccee??  

  WWiillll  

PPrroovviinncciiaall  ccoouurrtt  ccaann  sseelleecctt  aa  gguuaarrddiiaann  ffoorr  yyoouurr  cchhiillddrreenn  
AAsssseettss  wwiillll  bbee  ffrroozzeenn  uunnttiill  tthhee  pprroovviinnccee  aappppooiinnttss  aann  aaddmmiinniissttrraattoorr,,  ssoommeettiimmeess  ttaakkiinngg  mmoonntthhss  
IInn  OOnnttaarriioo,,  tthhee  ffiirrsstt  $$220000,,000000  wwiillll  ggoo  ttoo  aa  ssppoouussee  aanndd  aannyy  bbaallaannccee  iiss  sspplliitt  5500//5500  bbeettwweeeenn  yyoouurr  
ssppoouussee  aanndd  cchhiillddrreenn  

TToo  MMaakkee  aa  wwiillll  

HHiirree  aa  llaawwyyeerr  
PPuurrcchhaassee  aa  WWiillll  KKiitt  iinn  aa  bbooookkssttoorree  oorr  bbuussiinneessss  ssuuppppllyy  ssttoorree  
OObbttaaiinn  aa  ffoorrmm  ffrroomm  tthhee  iinntteerrnneett  
AAllwwaayyss  nnoottiiffyy  tthhee  ppeerrssoonn  yyoouu  aarree  aappppooiinnttiinngg  aass  eexxeeccuuttoorr  aanndd  bbee  ssuurree  tthheeyy  hhaavvee  rreeaaddyy  aacccceessss  ttoo  aa  
ccooppyy  ooff  tthhee  wwiillll  

AA  LLiivviinngg  WWiillll  

CClleeaarrllyy  oouuttlliinneess  yyoouurr  pprreeffeerreenncceess  aabboouutt  mmeeddiiccaall  pprreeffeerreenncceess,,  lliikkee  lliiffee  ssuuppppoorrtt  
RReedduucceess  tthhee  ssttrreessss  ooff  lloovveedd--oonneess  ttrryyiinngg  ttoo  mmaakkee  iimmppoorrttaanntt  mmeeddiiccaall  ddeecciissiioonnss  ffoorr  yyoouu  
PPrroovviiddeess  aa  MMeeddiiccaall  PPoowweerr  ooff  AAttttoorrnneeyy  tthhaatt  aalllloowwss  yyoouurr  aappppooiinntteedd  rreepprreesseennttaattiivvee  ttoo  mmaakkee  mmeeddiiccaall  
ddeecciissiioonnss  iiff  yyoouu  aarree  uunnaabbllee  ttoo  ddoo  ssoo  

RReemmeemmbbeerr  
      IItt’’ss  nneevveerr  ttoooo  llaattee  ttoo  ssttaarrtt  ssaavviinngg  ffoorr  rreettiirreemmeenntt..  

      IItt  wwiillll  aallwwaayyss  bbee  aa  bbeenneeffiitt  ttoo  yyoouu..  

  NNoo  ccoonnttrriibbuuttiioonn  iiss  ttoooo  ssmmaallll  ttoo  mmaakkee  aa  ddiiffffeerreennccee.. 


