
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡ ੇ
ਪੈਰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ



ਸਾਲ 4 ਅਤ ੇਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

$15.95/ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਵਕੰਗ ਪੈਕੇਜ (ਵਨਯਵਮਤ ਫਲੈਟ ਮਹੀਨਾਿਾਰ ਫੀਸ)

ਸਾਲ 1

ਕੋਈ ਫਲੈਟ ਮਹੀਨਾਿਾਰ ਫੀਸ ਨਹੀਂ
› ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤਾ
› ਅਸੀਕਿਤ ਇਲੈਿਟ੍ਾਕਿਿ 

ਟ੍ਾਂਜ਼ੈਿਸ਼ਿਾਂ3

ਹੋਰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ
› ਪਕਿਲਾ ਚੈੱਿ ਆਰਡਰ4

› ਛੋਟਾ ਸੁਰੱਕਖਆ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ 
ਬਾਿਸ5

ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਨ 'ਤ ੇਸਹਾਇਤਾ 
ਸੇਿਾ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਪਹੁੰ ਚ6

ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਕਿੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਟ੍ਾਂਜੈਿਸ਼ਿਾਂ ‘ਤ ੇਲਾਗ ੂਿੋਣ ਿਾਲੀ ਫਲੈਟ ਿਿੀਿਾਿਾਰ ਫੀਸ ਦ ੇਇਲਾਿਾ ਿੋਰ ਫੀਸਾਂ ਲਾਗ ੂਿ ੋਸਿਦੀਆਂ 
ਿਿ। ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਕਿੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਟ੍ਾਂਜੈਿਸ਼ਿਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਿੋਣ ਿਾਲੀ ਫੀਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਾਡੀ ਕਿੱਜੀ 
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਾਧਾਿਾਂ ਲਈ ਗਾਈਡ (Guide to Personal Banking Solutions) ਦੇਖੋ।

ਸਾਲ 2 ਅਤ ੇ3

ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤ ੇ
ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਸਾਈਨ-ਅੱਪ  ਕਰਦ ੇ
ਹ ੋਤਾਂ ਬੈਂਵਕੰਗ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਕੋਈ 
ਫਲੈਟ ਮਹੀਨਾਿਾਰ ਫੀਸ ਨਹੀਂ:

› ਕਿੱਜੀ ਿ੍ੈਕਡਟ ਿਾਰਡ7

› ਆਿਲਾਈਿ ਖਾਤਾ ਸਟੇਟਿੈਂਟ

› ਸੈਲਰੀ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਜਾਂ 2 
ਇਲੈਿਟ੍ਾਕਿਿ ਕਬਲ ਭੁਗਤਾਿ8 
ਪ੍ਤੀ ਿਿੀਿਾ

ਜਾਂ

ਸਾਲ 2

ਬੈਂਵਕੰਗ ਪੈਕੇਜ 'ਤ ੇ50% ਕਮੀ 
($7.98/ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਫਲੈਟ 
ਮਹੀਨਾਿਾਰ ਫੀਸ)

ਸਾਲ 3

ਬੈਂਵਕੰਗ ਪੈਕੇਜ 'ਤੇ 25% ਕਮੀ 
($11.96/ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਫਲੈਟ 
ਮਹੀਨਾਿਾਰ ਫੀਸ)

ਫਾਈਨੈਂ ਵਸੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ7

ਕ੍ੈਵਡਟ ਕਾਰਡ ਆਟੋ ਲੋਨ ਮੌਰਵਗਜ

ਵਨੱਘਾ ਸੁਆਗਤ
› 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਸਾਈਿ-ਅੱਪ ਿਰਿ ‘ਤ ੇ

$700 ਦੀ ਬਚਤ ਿਰੋ।1, 2

› $15.95 ਦੀ ਫਲੈਟ ਿਿੀਿਾਿਾਰ ਫੀਸ ਕਸਰਫ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗ ੂਿੁੰ ਦੀ ਿੈ
› ਆਿਲਾਈਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਾਂਸਫਰ ਿਰੋ।

ਿੇਠਾਂ ਕਦੱਤੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲਾਗ ੂਿੁੰ ਦ ੇਿਿ।



ਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ 

› ਿੰਿ ਿਰਿ ਲਈ ਿੀਜ਼ਾ
› ਸਥਾਈ ਕਰਿਾਇਸ਼
› ਿੈਿੇਡਾ ਦੀ ਿਾਗਕਰਿਤਾ 

ਵਨੱਜੀ ਫਾਈਨੈਂ ਸ
› ਟੈਿਸ ਕਰਟਰਿ
› ਿੈਿੇਡਾ ਕਿੱਚ ਿ੍ੈਕਡਟ ਕਿਸਟਰੀ
› ਬਚਤ ਦ ੇਿਸੀਲੇ 

ਕਨੰੂਨੀ ਮੁੱ ਦੇ
› ਜ ੇਤੁਿਾਡੀ ਿੌਿਰੀ ਛੱੁਟ ਜਾਏ ਤਾਂ 

ਤੁਿਾਿੰੂ ਿੀ ਿਰਿਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ
› ਸੈਲਫੋਿ ਪੈਿੇਜ ਕਿਿੇਂ ਰੱਦ ਿਰਿਾ 

ਿ ੈ

ਵਰਹਾਇਸ਼
› ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ
› ਲੀਜ਼ ਸਿਾਪਤੀ
› ਤੁਿਾਡ ੇਿਿੇਂ ਘਰ ਸੰਬੰਧੀ 

ਸਿੱਕਸਆਿਾਂ 

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਵਜ਼ੰਦਗੀ
› ਕਸਿਤ ਦੇਖਭਾਲ
› ਸਿੂਲ ਕਸਸਟਿ
› ਡੇਿੇਅਰ
› ਰੁਜ਼ਗਾਰ
› ਬੀਿਾ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਿਿੇਂ ਆਏ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ 
ਪ੍ੋਗਰਾਿ ਲਈ ਸਾਈਿ-ਅੱਪ ਿਰ ਲਿੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 
National Bank Assistance NetworkTM 
ਰਾਿੀਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤ ੇਪੇਸ਼ ਿੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਿੁਫ਼ਤ 
ਟੈਲੀਫੋਿ ਸਿਾਇਤਾ ਸੇਿਾ6 ਤੱਿ ਪਿੁੰ ਚ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰੋਗੇ।

ਇਿਿਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਕਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਿੀ ਬਾਰ ੇਆਿ ਜਾਣਿਾਰੀ 
ਪ੍ਾਪਤ ਿਰ ੋਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਿਾਡਾ ਸੰਪਰਿ ਸਿੀ ਸੰਗਠਿਾਂ 
ਿਾਲ ਿਰਾਂਿਾਂਗੇ।

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾ

llਨਿੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਹਫ਼ਤੇ 
ਦੇ 7 ਵਦਨ 514-285-5257 ਜਾਂ 1-844-891-7096'ਤ ੇ
ਸਿੇਰੇ 9:00 ਤੋਂ ਰਾਤ 8:00 ਿਜੇ (ET) ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।



ਖਾਸ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਿਾਲਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ: ਕੈਨੇਡਾ  
ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ

ਿਿੇਂ ਆਏ ਲੋਿਾਂ9 ਿਾਲ ਸੰਬੰਕਧਤ  
ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੀਰੀਜ ਪੜ੍ਹ ਿੇ ਆਪਣ ੇ 
ਿਿੇਂ ਦੇਸ਼ ਬਾਰ ੇਿੋਰ ਜਾਣੋ। 

ਤੁਿਾਿੰੂ ਉਿ nbc.ca/advice-immigrate  
'ਤ ੇਕਿਲ ਸਿਦੇ ਿਿ।

National Bank, ਤੁਹਾਡ ੇ 
ਪਹੁੰ ਚਣ ਨੰੂ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ  
ਲਈ ਮਨਪਸੰਦ ਸਾਥੀ
National Bank ਬਾਰ:ੇ

› ਲਗਭਗ 2.7 ਵਮਲੀਅਨ ਗਾਿਿ ਅਤੇ  
$332 ਵਬਲੀਅਨ ਦੀਆ ਂਸੰਪਤੀਆਂ

› 403 ਤੋਂ ਿੱਧ ਬ੍ਾਂਚਾਂ ਅਤੇ 940 ਆਟੋਿੇਕਟਡ  
ਬੈਂਕਿੰਗ ਿਸ਼ੀਿਾਂ (ABM)

› THE EXCHANGE® ਇੰਟਰ-ਇੰਸਟੀਕਟਊਸ਼ਿਲ ਿੈਟਿਰਿ  
ਕਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿੰਿ ਿਰਿ ਿਾਲੇ ਿਜ਼ਾਰਾਂ ABM ਤੱਿ  
ਸਰਚਾਰਜ-ਿੁਿਤ ਪਿੁੰ ਚ®



ਹੁਣੇ ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਕਰੋ
ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਿੈਿੇਡਾ ਕਿੱਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿੇਂ ਤੋਂ ਰਕਿ ਰਿ ੇਿ ੋਜਾਂ ਿੀ 
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਿੱਸਣ ਿਾਲੇ ਿ?ੋ National Bank ਿੰੂ ਤੁਿਾਡੀ ਕਜ਼ੰਦਗੀ 
ਿੰੂ ਿੱਧ ਅਸਾਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੂਲਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਾਇਕਦਆ ਂਦੀ ਪੂਰੀ ਰੇਂਜ਼ 
ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿਰਿ ਕਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਿ ੋਰਿੀ ਿੈ।

ਇੱਥ ੇਜਾਣ ੋਵਕ ਵਕਿੇਂ:
› nbc.ca/immigrate 'ਤ ੇਜਾਓ
› +1-888-835-6281 'ਤ ੇਫੋਿ ਿਰ ੋ(ਿੈਿੇਡਾ ਕਿੱਚ ਟੋਲ-ਫ੍ੀ)
› ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਇੱਿ ਬ੍ਾਂਚ ਕਿੱਚ ਆਓ nbc.ca/find-us

ਆਨਲਾਈਨ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ੋ , ਤੁਹਾਡ ੇਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ

ਤੁਿਾਡ ੇਿੈਿੇਡਾ ਪਿੁੰ ਚਣ ਤੋਂ ਪਕਿਲਾਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਆਿਲਾਈਿ ਅਰਜ਼ੀ 
ਕਦਓ:

› nbc.ca/immigrate 'ਤ ੇਜਾਓ ਅਤੇ ਫਾਰਿ ਭਰੋ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੇਂ National Bank ਖਾਤ ੇਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਟਾ੍ਂਸਫਰ ਵਕਿੇਂ 
ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ?ੋ

ਆਪਣ ੇਿਿੇਂ ਖਾਤ ੇਕਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦ ੇਬਾਿਰੋਂ ਫੰਡ* ਟ੍ਾਂਸਫਰ ਿਰਿ ਲਈ, ਤੁਿਾਡ ੇ
ਲਈ ਟ੍ਾਂਸਫਰ ਜਾਰੀ ਿਰਿ ਿਾਲੇ ਬੈਂਿ ਦੀ ਿੇਠਾਂ ਕਦੱਤੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਿੁਿੱਈਆ 
ਿਰਿਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਿ ੈ(ਤੁਿਾਡ ੇਿੈਿੇਡਾ ਪਿੁੰ ਚਣ ਤੋਂ ਪਕਿਲਾਂ ਇੱਿ ਟ੍ਾਂਸਫਰ ਦੀ 
ਸੀਿਾ ਿ)ੈ।

SWIFT MESSAGE MT103

SWIFT CODE BNDCCAMMINT

Bank code ਇਿ ਜਾਣਿਾਰੀ ਤੁਿਾਡਾ ਖਾਤਾ 
ਖੁੱ ਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਰਿ ਿਾਲੀ 
ਈਿੇਲ ਕਿੱਚ ਿੁਿੱਈਆ ਿਰਿਾਈ 
ਜਾਿੇਗੀ।

ਬ੍ਾਂਚ ਟ੍ਾਂਕਜ਼ਟ ਅਤੇ ਪਤਾ

ਿੈਿੇਕਡਅਿ ਖਾਤਾ ਿੰਬਰ

* ਤੁਿਾਡਾ ਿੈਿੇਡਾ ਕਿੱਚ ਪਕਿਲਾ ਫੰਡ ਟ੍ਾਂਸਫ਼ਰ ਬੈਂਿ-ਤੋਂ-ਬੈਂਿ ਦਾ ਟ੍ਾਂਸਫ਼ਰ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਿ ੈਕਿ ਤੁਸੀਂ ਿਿੀ 
ਟ੍ਾਂਸਫਰ ਸੇਿਾ ਿਿੀਂ ਿਰਤ ਸਿਦੇ ਿੋ। ਲਾਗ ੂਫੀਸਾਂ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿ ੇਕਿੱਜੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਾਧਾਿਾਂ ਲਈ ਗਾਈਡ ਦੇਖੋ। ਿੁਝ 
ਬੈਂਿ ਪੱਤਰ-ਕਿਿਾਰ ਲਈ ਿਾਧ ੂਫੀਸ ਲੈ ਸਿਦੇ ਿਿ।



 1 ਇਸ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਿੈਿੇਡਾ ਪਿੰੁਚਣ 'ਤੇ ਪਕਿਲੇ 60 ਿਿੀਕਿਆਂ ਦ ੇ
ਅੰਦਰ ਬੈਂਿ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਿੈ।

 2 ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆ ਂਬ੍ਾਂਚਾਂ ਕਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਿ ਕਿੱਚ ਬੈਂਿ ਖਾਤਾ ਖੁੱ ਲ੍ਹਿਾਉਂਦੇ ਿ,ੋ ਿਿੇਂ ਆਏ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ 
ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿਾਸਤੇ ਸਾਈਿ-ਅੱਪ ਿਰਦੇ ਿੋ ਅਤੇ ਇਿਿਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਿੰੂ 36 ਿਿੀਕਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਿੋ ਤਾਂ 
ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਿ $334.92 ਦੀ ਿੂਲ ਬਚਤ ਦਾ ਆਿੰਦ ਿਾਣ ਸਿਦੇ ਿੋ। 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬਚਤ 
ਦਾ ਿਤਲਬ ਿੈ: ਪਕਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਿ ਤੁਿਾਡੇ ਪੈਿੇਜ ਕਿੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਟ੍ਾਂਜੈਿਸ਼ਿਾਂ ਲਈ ਿੋਈ ਿਿੀਿਾਿਾਰ 
ਸਰਕਿਸ ਫੀਸ ਿਿੀਂ ($15.95/ਿਿੀਿਾ x 12 ਿਿੀਿੇ ਦੀ ਬਚਤ); ਦੂਜ ੇਸਾਲ ਦੌਰਾਿ $15.95/ਿਿੀਿਾ 
ਦੀ ਬਜਾਏ $7.98/ਿਿੀਿਾ ਦੀ ਿਿੀਿਾਿਾਰ ਸਰਕਿਸ ਫੀਸ ($7.97/ਿਿੀਿਾ x 12 ਿਿੀਿੇ ਦੀ ਬਚਤ); 
ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਿ $15.95/ਿਿੀਿਾ ਦੀ ਬਜਾਏ $11.96/ਿਿੀਿਾ ਦੀ ਿਿੀਿਾਿਾਰ ਸਰਕਿਸ ਫੀਸ 
($3.99/ਿਿੀਿਾ x 12 ਿਿੀਿੇ ਦੀ ਬਚਤ)। ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਿਿੇਂ ਆਏ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਕਿੱਚ ਸਾਰ ੇਉਤਪਾਦਾਂ 
ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਸਾਈਿ-ਅੱਪ ਿਰਦ ੇਿ,ੋ ਿਰ ਿਿੀਿੇ ਸਾਰੀਆ ਂਲੋੜੀਂਦੀਆ ਂਿਾਰਿਾਈਆ ਂਿਰਦ ੇਿ,ੋ 36 
ਿਿੀਕਿਆ ਂਦੀ ਕਿਆਦ ਲਈ ਇਿਿਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿੰੂ ਰੱਖਦ ੇਿ ੋਅਤੇ ਇਿ ਿਾਰਿਾਈਆ ਂਿਰਦ ੇ
ਿੋ ਤਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਿ ਤੁਸੀਂ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ $700.02 ਦੀ ਬਚਤ ਦਾ ਆਿੰਦ ਿਾਣ ਸਿਦੇ ਿੋ। ਜੇ, ਕਿਸੇ 
ਿਿੀਿੇ ਦ ੇਦੌਰਾਿ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਂਿ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਪੈਿੇਜ ਰੱਖਦ ੇਿ,ੋ ਪਰ ਪਸ਼ੇਿਸ਼ ਕਿਚਲੇ ਦੂਜ ੇਉਤਪਾਦ 
ਜਾਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੁਿਾਡ ੇਿੋਲ ਿਿੀਂ ਿਿ ਜਾਂ ਿੁਣ ਿਿੀਂ ਰਿ ੇਿਿ, ਜਾਂ ਜ ੇਤਸੁੀਂ ਸਾਰੀਆ ਂਲੋੜੀਂਦੀਆ ਂਿਾਰਿਾਈਆ ਂ
ਿਿੀਂ ਿਰਦ ੇਿ,ੋ ਤਾਂ ਦੂਜ ੇਸਾਲ ਲਈ $7.98/ਿਿੀਿਾ ਅਤੇ ਤੀਜ ੇਸਾਲ ਲਈ $11.96/ਿਿੀਿਾ ਦ ੇਿਾਲ 
ਸੰਬੰਕਧਤ ਿਿੀਿਾਿਾਰ ਸਰਕਿਸ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਿੇਗੀ। ਇਸ ਕਿਆਦ ਦਰੌਾਿ ਤੁਿਾਡੀ ਕਬਕਲੰਗ ਤਾਰੀਖ ‘ਤ ੇ
ਤੁਿਾਡੀ ਸਕਥਤੀ ਦਾ ਿਿੀਿਾਿਾਰ ਕਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਿੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਤੁਿਾਿੰੂ ਿਾਲੇ ਿੀ ਦੂਜ ੇਸਾਲ ਲਈ $7.97/
ਿਿੀਿਾ ਅਤੇ ਤੀਜ ੇਸਾਲ ਲਈ $3.99/ਿਿੀਿਾ ਦੀਆ ਂਬਚਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਿੋਿੇਗਾ। ਚੌਥ ੇਸਾਲ $15.95/
ਿਿੀਿਾ ਦੀ ਸਰਕਿਸ ਫੀਸ ਲਾਗ ੂਿੋਿੇਗੀ। ਜ ੇਤੁਿਾਡ ੇਿੋਲ ਿਿੇਂ ਆਏ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਬੈਂਿ ਖਾਤਾ ਜਾਂ ਪੈਿੇਜ ਿਿੀਂ 
ਰਕਿੰਦਾ ਿ,ੈ ਤਾਂ ਕਜਸ ਸਿੇਂ ਤਿੁਾਡ ੇਿੋਲ ਇਿ ਉਤਪਾਦ ਿਿੀਂ ਰਕਿਣਗ,ੇ ਉਸ ਿੇਲੇ ਤੋਂ ਿੋਈ ਬਚਤ ਉਪਲਬਧ 
ਿਿੀਂ ਿੋਿੇਗੀ। ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰ ੇਿੋਰ ਿੇਰਕਿਆ ਂਲਈ, nbc.ca/immigrate ਕਿਖ ੇ“Details of 
the banking offer” (ਬੈਂਕਿੰਗ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਦ ੇਿੇਰਿ)ੇ ਦਖੇੋ। ਿਿੇਂ ਆਏ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਕਿੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਿਿੀਂ 
ਿੀਤੀਆ ਂਗਈਆਂ ਟ੍ਾਂਜਿੈਸ਼ਿਾਂ ਿਾਲ ਸੰਬੰਕਧਤ ਿੁਝ ਫੀਸਾਂ ਲਾਗ ੂਿ ੋਸਿਦੀਆ ਂਿਿ। ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, 
ਕਿੱਜੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਾਧਾਿਾਂ ਲਈ ਗਾਈਡ (Guide to Personal Banking Solutions) ਦੇਖੋ। 

 3 ਯਗੋ  ਇਲੈਿਟ੍ਾਕਿਿ ਟਾ੍ਂਜੈਿਸ਼ਿਾਂ ਦੀ ਇੱਿ ਪੂਰੀ ਸਚੂੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿ ੇਸਾਡੀ ਕਿੱਜੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਾਧਾਿਾਂ 
ਲਈ ਗਾਈਡ (Guide to Personal Banking Solutions) ਦੇਖੋ। 

 4 ਕਸ਼ਕਪੰਗ ਫੀਸ ਅਤੇ ਟੈਿਸ ਿਾਧ ੂਿਿ। 
 5 ਿੈਿੇਡਾ ਕਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਿਿੀਕਿਆ ਂਲਈ ਛੋਟ ੇਸੁਰੱਕਖਆ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਬਾਿਸ (1 ½ ਇੰਚ x 5 ਇੰਚ x 

24 ਇੰਚ) ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ। ਫੀਸ ਛੋਟ ਦੀ ਕਿਆਦ ਖ਼ਤਿ ਿੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਭਾਿੀ ਕਿਯਕਿਤ ਫੀਸਾਂ ਲਾਗ ੂ
ਿਣੋਗੀਆਂ। ਿਝੁ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗ ੂਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਿ, ਖ਼ਾਸ ਿਰਿ ੇਸਰੱੁਕਖਆ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਬਾਿਸ ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਯਗੋਤਾ 
ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਕਿੱਚ। ਉਪਲਬਧਤਾ ਦ ੇਅਧੀਿ; ਿੇਰਿੇ ਬ੍ਾਂਚਾਂ ਕਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਿਿ।

 6 National Bank Assistance Network ਿੱਲੋਂ 12 ਿਿੀਕਿਆਂ ਲਈ ਪਸ਼ੇ ਿੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਫ਼ਿੋ ਸਿਾਇਤਾ 
ਸਿੇਾ ਖਾਤਾ ਖਲੋ੍ਹਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਸ਼ਰੂੁ ਿੁੰ ਦੀ ਿ।ੈ ਿਰਿਣ ਿੀਤੇ ਪ੍ਗੋਰਾਿਾਂ ਦੀ ਸਿੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਬਦੀਲੀ 
ਦ ੇਅਧੀਿ ਿਿ।

 7 ਫਾਈਿੈਂ ਕਸੰਗ National Bank ਿੱਲੋਂ  ਿ੍ੈਕਡਟ ਿਿਜ਼ਰੂੀ ਦ ੇਅਧੀਿ ਿੈ। ਿੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗ ੂਿਿ। ਸਾਰ ੇਯੋਗ 
ਿ੍ੈਕਡਟ ਿਾਰਡ ਿੇਖਣ ਲਈ nbc.ca/immigrate 'ਤ ੇਜਾਓ।

 8 ਯੋਗ  ਇਲੈਿਟ੍ਾਕਿਿ ਕਬਲ ਭੁਗਤਾਿ ਕਡਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਾਧਾਿਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪੂਰਿ ਅਕਧਿਾਰਤ ਡਕੈਬਟ 
ਰਾਿੀਂ ABM ਕਿਖ ੇਿੀਤ ੇਜਾਂਦ ੇਭੁਗਤਾਿ ਿੁੰ ਦ ੇਿਿ।

 9 ਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਿਾਂ ਦੀ ਸਿੱਗਰੀ ਦੀ ਕਿਆਕਖਆ, ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿਚਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਿਿੀਂ 
ਿੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਕਜਿੇਂ ਕਿ ਇਿ ਆਰਕਥਿ, ਿਿੰੂਿੀ, ਕਿੱਤੀ ਜਾਂ ਿਰੋ ਸਲਾਿ ਿੈ। National Bank ਅਤੇ 
ਸਿੱਗਰੀ ਿੁਿੱਈਆ ਿਰਿ ਿਾਲੇ ਇਸਦ ੇਭਾਈਿਾਲ ਕਿਸੇ ਿੀ ਉਸ ਿੁਿਸਾਿਾਂ ਲਈ ਕਜ਼ੰਿੇਿਾਰ ਿਿੀਂ ਿੋਣਗ,ੇ 
ਜ ੋਅਕਜਿੀ ਿਰਤੋਂ ਦ ੇਿਾਰਿ ਿ ੋਸਿਦੇ ਿਿ।

 TM NATIONAL BANK ASSISTANCE NETWORK, National Bank of Canada, ਦਾ ਟ੍ੇਡਿਾਰਿ ਿੈ, 
ਕਜਸਦੀ ਿਰਤੋਂ NBC Assistance Inc. ਿੱਲੋਂ  ਲਾਇਸੈਂਸ ਦ ੇਅਧੀਿ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।

 ® THE EXCHANGE, Fiserv Inc. ਦਾ ਰਕਜਸਟਰਡ ਟ੍ੇਡਿਾਰਿ ਿੈ।
 ® NATIONAL BANK ਅਤੇ NATIONAL BANK ਦ ੇਲੋਗ,ੋ National Bank of Canada ਦ ੇਰਕਜਸਟਰ-ਸ਼ਦੁਾ 

ਟ੍ੇਡਿਾਰਿ ਿਿ।
© 2021 National Bank of Canada. ਸਾਰ ੇਿੱਿ ਰਾਖਿੇਂ ਿਿ। National Bank of Canada ਦੀ ਪੂਰਿ 
ਕਲਖਤ ਸਕਿਿਤੀ ਦ ੇਕਬਿਾਂ ਿੋਈ ਿੀ ਪੁਿਰ ਪ੍ਸਤੁਤੀ, ਸਿੁੱ ਚੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਿ ਤੌਰ 'ਤ,ੇ ਪਰੂੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਰਜਤ ਿ।ੈ17 mm
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