
  ਫੈਮਿਲੀ ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਪਲਾਨ:  
ਮਨਕਾਸੀ ਸੰਬੰਧੀ ਚੈੱਕਮਲਸਟ 
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  ਹੇਠਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਸੂਚੀ ਹ,ੈ ਮਜਹਨਾਂ ਬਾਰ ੇਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਿਰਜੈਂਸੀਐਿਰਜੈਂਸੀ  ਸਪਲਾਈਸਪਲਾਈ  ਮਕੱਟਮਕੱਟ ਨੰੂ ਮਨਕਾਸੀ ਵੇਲੇ ਆਪਣ ੇਨਾਲ 

ਮਲਜਾਣ ਬਾਰ ੇਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। "ਆਪਣ ੇਭਾਰ ਨੰੂ ਹਲਕਾ" ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਿਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਨੰੂ ਸਕੈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ 

ਫਾਈਲਾਂ ਨੰੂ ਐਨਮਕਰਿਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋਅਤੇ ਪੋਰਟੇਮਬਲਟੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਫਲੈਸ਼ ਡਰਾਈਵ, ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਟੈਬਲੇਟ 'ਤ ੇਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

ਕੁੰ ਜੀਆ ਂ

ਫੋਟੋਆਂ

ਨਗਦੀ 

ਕਰਿੈਮਡਟ ਕਾਰਡ 

ਸਿਾਮਜਕ ਸੁਰੱਮਿਆ ਕਾਰਡ ਡਰਿਾਈਵਰਜ਼ 

ਲਾਇਸੰਸ

ਸਟੇਟ ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ 

ਪਾਸਪੋਰਟ 

ਿੈਡੀਕਲ ਮਰਕਾਰਡ/ਟੀਕਾਕਰਨ

ਨੁਸਖ ੇਸੰਬੰਧੀ ਨੰਬਰ/ਡਾਕਟਰ

ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਡ

ਆਟ ੋਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਮਲਸੀਆਂ

ਹੋਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਮਲਸੀ

ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਮਲਸੀ 

ਘਰੇਲ ੂਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ (ਬੀਿਾ ਮਰਕਵਰੀ ਲਈ) 

ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ/ਪਰਿਾਪਰਟੀ ਡੀਡ/ਟਾਈਟਲ 

ਮਗਰਵੀਨਾਿ ੇਸੰਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 

ਵਾਹਨ ਸੰਬੰਧੀ ਟਾਈਟਲ 

ਬੈਂਕ ਿਾਤਾ ਨੰਬਰ

ਲੋਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਵਾਹਨ)   

ਮਲਮਵੰਗ ਟਰੱਸਟ

ਵਸੀਅਤਾਂ 

ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ

ਐਡਵਾਂਸ ਮਨਰਦੇਸ਼

ਇਨਕਸ ਟੈਕਸ ਮਰਟਰਨਾਂ

ਮਡਪਲੋਿੇ/ਸਰਟੀਮਫਕੇਟ

ਜਨਿ ਸਰਟੀਮਫਕੇਟ

ਿੌਤ ਦ ੇਸਰਟੀਮਫਕੇਟ

ਗੋਦ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਰਕਾਰਡ

ਮਵਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਇਸੰਸ

ਤਲਾਕ ਦ ੇਫਰਿਾਨ (ਆਦੇਸ਼) 

ਮਿਲਟਰੀ ਸਰਮਵਸ ਮਰਕਾਰਡ

ਨਾਗਮਰਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਪਰ 

ਮਨਵੇਸ਼/IRA (ਆਈ.ਆਰ.ਏ.) ਸਟੇਟਿੈਂਟਾਂ

ਸਟੌਕ ਅਤੇ ਬੌਂਡ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਟੀਮਫਕੇਟ

ਯੂ.ਐੱਸ. ਸੇਮਵੰਗਜ਼ ਬੌਂਡ

ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਵਪਾਰਕ ਲਾਇਸੰਸ

ਇਕਰਾਰਨਾਿ ੇ

ਘਰੇਲ ੂਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ*  

*  ਬੀਿਾ ਮਰਕਵਰੀ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲ ੂਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰੇਲ ੂ
ਸਿੱਗਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਆਈਟਿਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਂ ਸਿੱਗਰੀ ਨੰੂ ਮਦਿਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ/ਵੀਡੀਓ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ।  
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