ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
ﺑرای ﻣﺳﺗﻘر ﺷدن در ﮐﺎﻧﺎدا
و ﻣﺎ در ﺗﻣﺎم راه ﺑﺎ ﺷﻣﺎ
ﺧواھﯾم ﺑود

ﯾﮏ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد وﯾژه ﺑﻌﻧوان ﺧﯾرﻣﻘدم ﻧزد
ﻣﺎ دارﯾد
ﺑﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد وﯾژه ﻣﺎ ﺑرای ﺗﺎزه ﻣﮭﺎﺟران ۱ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد وﻗﺗﯽ ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از ﺧدﻣﺎت ذﮐر ﺷده در زﯾر
ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺳﺎل  ۲و  ۲۳ﻧﺎم ﻧوﯾﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ظرف ﻣدت  ۳ﺳﺎل ﺗﺎ ﺳﻘف  $۶۰۰ﺻرﻓﮫ ﺟوﺋﯽ ﻧﻣﺎﺋﯾد.
ﺗﺧﻔﯾف ھﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت راﯾﮕﺎن ﻣﻌرﻓﯽ ﺷده در زﯾر از ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﺗﺗﺎح ﺣﺳﺎب ﻣﻧظور ﻣﯽ ﺷوﻧد.

ﺧدﻣﺎت راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺑرای ﺗﺎزه ﻣﮭﺎﺟران

ﺳﺎل ۱
ﺑدون ھزﯾﻧﮫ ﺛﺎﺑت ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ
ﺑرای ﺑﺳﺗﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ
)ﻣﺎھﯽ  $۱۴٫۲۵ﺻرﻓﮫ ﺟوﺋﯽ ﺑرای ﺷﻣﺎ(

< ﺣﺳﺎب ﺟﺎری
< ﺗراﮐﻧش ھﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻧﺎﻣﺣدود

۳

< اوﻟﯾن ﺳﻔﺎرش دﺳﺗﮫ ﭼﮏ
۵
< ﺻﻧدوق اﻣﺎﻧﺎت ﮐوﭼﮏ

۴

اﻣﮑﺎﻧﺎت راﯾﮕﺎن اﺿﺎﻓﯽ

ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد درﺑﺎره ھرﯾﮏ از ﻣوﺿوﻋﺎت زﯾر اطﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد
ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ارﺗﺑﺎط ﺷﻣﺎ را ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ذﯾرﺑط ﺑرﻗرار ﺳﺎزﯾم.

دﺳﺗرﺳﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ
۶
ﺧدﻣﺎت راھﻧﻣﺎی ﺗﻠﻔﻧﯽ

ﺳﺎل  ۲و ۳
ﺳﺎل ۲

ﺑدون ھزﯾﻧﮫ ﺛﺎﺑت ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ
ﺑرای ﺑﺳﺗﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺻورﺗﯽ
ﮐﮫ ﺑرای ﺧدﻣﺎت و ﻣﺣﺻوﻻت زﯾر ﻧﺎم
ﻧوﯾﺳﯽ ﮐﻧﯾد:
۷
< ﮐﺎرت اﻋﺗﺑﺎری ﺷﺧﺻﯽ
< درﯾﺎﻓت آﻧﻼﯾن ﺻورﺗﺣﺳﺎب
< وارﯾز ﺣﻘوق ﯾﺎ  ۲ﭘرداﺧت ﻗﺑض
ﺑﺻورت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ۸در ﻣﺎه

 ٪۵۰ﺗﺧﻔﯾف

روی ﺑﺳﺗﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ
)ھزﯾﻧﮫ ﺛﺎﺑت ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ ($۷٫۱۳

ﯾﺎ

ﺳﺎل ۳

 ٪۲۵ﺗﺧﻔﯾف

روی ﺑﺳﺗﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ
)ھزﯾﻧﮫ ﺛﺎﺑت ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ ($۱۰٫۶۹

ﺑﺳﺗﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑرای  ۱۴٫۲۵دﻻر در ﻣﺎه
)ھزﯾﻧﮫ ﺛﺎﺑت ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ ﻋﺎدی(

دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺗﺳﮭﯾﻼت اﻋﺗﺑﺎری

۷

ﮐﺎرت اﻋﺗﺑﺎری

ﻣﮭﺎﺟرت
< وﯾزای ﮐﺎر
< اﻗﺎﻣت داﺋم
< ﺷﮭروﻧدی ﮐﺎﻧﺎدا

ﻣﺳﮑن
< اﺟﺎره ﻣﺳﮑن
< ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ ﻗرارداد اﺟﺎره
< ﻣﺷﮑﻼت در ﺧﺎﻧﮫ ﺟدﯾد ﺷﻣﺎ

اﻣور ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺧﺻﯽ
< اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ
< ﺳﺎﺑﻘﮫ اﻋﺗﺑﺎری در ﮐﺎﻧﺎدا
< راھﮑﺎرھﺎی ﭘس اﻧداز

زﻧدﮔﯽ روزاﻧﮫ
< ﻣراﻗﺑت درﻣﺎﻧﯽ
< ﺳﯾﺳﺗم ﻣدارس
< ﻣﮭد ﮐودک
< اﺷﺗﻐﺎل
< ﺑﯾﻣﮫ

ﻣﺳﺎﺋل ﺣﻘوﻗﯽ
< در ﺻورت از دﺳت دادن ﺷﻐل
ﭼﮑﺎر ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮑﻧﯾد
< ﻧﺣوه ﻟﻐو ﺑﺳﺗﮫ ﺗﻠﻔن ﻣوﺑﺎﯾل

ﺳﺎل  ۴و ﺑﻌد از آن

وام ﺧرﯾد ﺧودرو

ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻧوﯾﺳﯽ ﺑرای ﺑﮭره ﻣﻧدی از ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد وﯾژه ﺗﺎزه ﻣﮭﺎﺟران،
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﺳروﯾس راھﻧﻣﺎی راﯾﮕﺎن ﺗﻠﻔﻧﯽ ۶ﮐﮫ ﺑطور اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ
ﺗوﺳط ﺷﺑﮑﮫ  National Bank Assistance NetworkTMاراﺋﮫ
ﻣﯽ ﺷود اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

وام ﻣﺳﮑن

اﻣﮑﺎن دارد ﺑرای ﭘوﺷش دادن ﺗراﮐﻧش ھﺎی ﻣﻧظور ﺷده در اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد وﯾژه ،ھزﯾﻧﮫ ھﺎی دﯾﮕری ﻋﻼوه ﺑر ھزﯾﻧﮫ ﺛﺎﺑت ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ اﻋﻣﺎل ﮔردد.
ﺑرای ﻣﺷﺎھده ﻓﮭرﺳت ﮐﺎﻣل ھزﯾﻧﮫ ھﺎ و ﺗراﮐﻧش ھﺎی ﻣﻧظور ﺷده در اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد وﯾژه ﺑﮫ راھﻧﻣﺎی ﺧدﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﻣﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﻓرﻣﺎﺋﯾد.

ﻣﺎ در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺗﻧوﻋﯽ ﻣﯽ
ﺗواﻧﯾم ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اطﻼﻋﺎت اراﺋﮫ ﮐﻧﯾم
اطﻼﻋﺎت وﯾژه:
ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا
ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺎ ﮐﮫ ﺑرای ﺗﺎزه ﻣﮭﺎﺟران ﺗﮭﯾﮫ
ﺷده اﺳت ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اطﻼﻋﺎت ﻣﻔﯾدی درﺑﺎره ﮐﺷور ﺟدﯾد ﺧود
۹
ﮐﺳب ﮐﻧﯾد.
آﻧﮭﺎ را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﯾﺎﺑﯾد
nbc.ca/advice-immigrate

ھﻣﯾن ﺣﺎﻻ ﻧﺎم ﻧوﯾﺳﯽ ﮐﻧﯾد
آﯾﺎ ﮐﻣﺗر از  ۵ﺳﺎل اﺳت در ﮐﺎﻧﺎدا ﺳﮑوﻧت دارﯾد ﯾﺎ در ﺣﺎل ﻣﺳﺗﻘر ﺷدن در اﯾﻧﺟﺎ
ھﺳﺗﯾد؟  National Bankﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣزاﯾﺎی
ﻣﺧﺗﻠف را ﺑرای آﺳﺎن ﺗر ﺳﺎﺧﺗن اﻣور زﻧدﮔﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد.
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟطرﯾﻘﺔ:
< ﺑﮫ اﯾن وب ﺳﺎﯾت ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد nbc.ca/immigrate
< ﺑﺎ اﯾن ﺷﻣﺎره ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ) +۱-۸۸۸-۸۳۵-۶۲۸۱ﺗﻣﺎس از داﺧل ﮐﺎﻧﺎدا راﯾﮕﺎن اﺳت(
< ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺑﺎت ﻣﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد )(nbc.ca/find-us

ﺣﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻗﺑل از ورود ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا،
از طرﯾق اﯾﻧﺗرﻧت ﺣﺳﺎب اﻓﺗﺗﺎح ﮐﻧﯾد

NATIONAL BANK
ھﻣراه ﺑرﮔزﯾده ﺷﻣﺎ ﺑرای
ﺗﺳﮭﯾل اﻣور ﭘس از ورود
درﺑﺎره :NATIONAL BANK
< دارای ﻗرﯾب ﺑﮫ  ۲٫۵ﻣﯾﻠﯾون ﻣﺷﺗری و  ۲۵۱ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر داراﺋﯽ

از  ۳ﻣﺎه ﻣﺎﻧده ﺑﮫ ورود ﺧود ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﺻورت آﻧﻼﯾن درﺧواﺳت اﻓﺗﺗﺎح
ﺣﺳﺎب ﺑﮑﻧﯾد:
< ﮔذرﻧﺎﻣﮫ ﻣﻌﺗﺑر ﺧود را آﻣﺎده ﮐﻧﯾد.
< ﺑﮫ  nbc.ca/immigrateرﻓﺗﮫ و ﻓرم ﻣرﺑوطﮫ را ﺗﮑﻣﯾل ﻧﻣﺎﺋﯾد.

ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺟدﯾد  National Bankﺧود ﭘول وارﯾز ﮐﻧﯾد؟
ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل وﺟوه از ﺧﺎرج ﮐﺷور ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺟدﯾد ﺧود ﺑﺎﯾد اطﻼﻋﺎت زﯾر را ﺑﮫ
ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرﮐﻧﻧده ﺣواﻟﮫ اراﺋﮫ ﮐﻧﯾد )ﻣﺣدودﯾت ﯾﮏ ﺣواﻟﮫ ﭘﯾش از ورود ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا
وﺟود دارد(.

< دارای ﺑﯾش از  ۴۲۹ﺷﻌﺑﮫ و  ۹۳۲دﺳﺗﮕﺎه ﺧودﭘرداز )(ABM

ﭘﯾﺎم SWIFT

MT103

< اﻣﮑﺎن دﺳﺗرﺳﯽ ﺑدون ﮐﺎرﻣزد ﺑﮫ ھزاران دﺳﺗﮕﺎه ﺧودﭘرداز )(ABM
ﺗﺣت ﭘوﺷش ﺷﺑﮑﮫ ﺑﯾن ﺑﺎﻧﮑﯽ ®THE EXCHANGE
®inter-institutional network

ﮐد SWIFT

BNDCCAMMINT

ﮐد و آدرس ﺷﻌﺑﮫ

اطﻼﻋﺎت زﯾر در اﯾﻣﯾل ﺗﺄﯾﯾد اﻓﺗﺗﺎح ﺣﺳﺎب ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ ﺧواھد ﺷد.

ﮐد ﺑﺎﻧﮏ
ﺷﻣﺎره ﺣﺳﺎب ﮐﺎﻧﺎداﺋﯽ

* ﺑرای آﮔﺎھﯽ از ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣرﺑوطﮫ ﻟطﻔﺎ ً ﺑﮫ راھﻧﻣﺎی ﺧدﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﺧﺻﯽ رﺟوع ﺑﻔرﻣﺎﺋﯾد.
ﺑرﺧﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی واﺳط ﺷﺎﯾد ھزﯾﻧﮫ ھﺎی اﺿﺎﻓﯽ اﻋﻣﺎل ﻧﻣﺎﯾﻧد.

)31033-008 (2018/08

در ﺻورت وﺟود اﺧﺗﻼف ﻣﯾﺎن اطﻼﻋﺎت ﻣوﺟود در اﯾن ﻧوﺷﺗﺎر و ﻧﺳﺧﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ،اﺻل ﺑﺎﯾد ﺑر ﻧﺳﺧﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷود.
 ۱ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد وﯾژه ،ﺑﺎﯾد ﺣﺳﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧود را ظرف  ۶۰ﻣﺎه از ورود ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا اﻓﺗﺗﺎح ﮐﻧﯾد
 ۲ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ اﻓﺗﺗﺎح ﺣﺳﺎب ﻧزد ﯾﮑﯽ از ﺷﻌب ﻣﺎ ،ﻧﺎم ﻧوﯾﺳﯽ ﺑرای ﺑﺳﺗﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ وﯾژه ﺗﺎزه ﻣﮭﺎﺟران و ﻧﮕﺎه داﺷﺗن اﯾن ﻣﺣﺻوﻻت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑرای  ۳۶ﻣﺎه در طول  ۳ﺳﺎل $ ۲۹۹٫۱۶ ،ﺻرﻓﮫ ﺟوﺋﯽ ﮐﻧﯾد .ﺻرﻓﮫ ﺟوﺋﯽ ھﺎی ﺷﻣﺎ در  ۳ﺳﺎل ﺑدﯾن ﺷرح ﺧواھد ﺑود :ﻋدم ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ھزﯾﻧﮫ
ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑرای ﺗراﮐﻧش ھﺎی ﮔﻧﺟﺎﻧده ﺷده در ﺑﺳﺗﮫ ﺷﻣﺎ در ﺳﺎل اول )ﻣﻌﺎدل  $ ۱۴٫۲۵ﺻرﻓﮫ ﺟوﺋﯽ در ﻣﺎه ﺑرای ﻣدت  ۱۲ﻣﺎه(؛ در ﺳﺎل دوم /$ ۷٫۱۳ﻣﺎه ﺑﺟﺎی /$ ۱۴٫۲۵ﻣﺎه ﺑﺎﺑت ھزﯾﻧﮫ ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ ﺧدﻣﺎت ﭘرداﺧت ﺧواھﯾد ﮐرد )ﻣﻌﺎدل  $ ۷٫۱۲ﺻرﻓﮫ ﺟوﺋﯽ در ﻣﺎه ﺑرای ﻣدت
 ۱۲ﻣﺎه(؛ در ﺳﺎل ﺳوم /$ ۱۰٫۶۹ﻣﺎه ﺑﺟﺎی /$ ۱۴٫۲۵ﻣﺎه ﺑﺎﺑت ھزﯾﻧﮫ ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ ﺧدﻣﺎت ﭘرداﺧت ﺧواھﯾد ﮐرد )ﻣﻌﺎدل  $ ۳٫۵۶ﺻرﻓﮫ ﺟوﺋﯽ در ﻣﺎه ﺑرای ﻣدت  ۱۲ﻣﺎه( .اﮔر ﺑرای ﺗﻣﺎم ﻣﺣﺻوﻻت و ﺧدﻣﺎت ﻣطرح ﺷده در ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد وﯾژه ﺗﺎزه ﻣﮭﺎﺟران ﻧﺎم ﻧوﯾﺳﯽ ﮐﻧﯾد ،ﺗﻣﺎم ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻻزم
را در ﻣﺎه اﻧﺟﺎم داده و ﺑرای ﻣدت  ۳۶ﻣﺎه اﯾن ﻣﺣﺻوﻻت و ﺧدﻣﺎت را ﻧﮕﺎه داﺷﺗﮫ و اﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت را اﻧﺟﺎم دھﯾد ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﺣداﮐﺛر ﺻرﻓﮫ ﺟوﺋﯽ ﻣﻣﮑن ﯾﻌﻧﯽ  $ ۶۱۴٫۹۸در طول  ۳ﺳﺎل ﺑﮭره ﻣﻧد ﮔردﯾد .اﮔر در ھر ﻣﺎه ﺣﺳﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺑﺳﺗﮫ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧود را ﻧﮕﺎه دارﯾد اﻣﺎ ﻣﺣﺻوﻻت
ﯾﺎ ﺧدﻣﺎت ذﮐر ﺷده در ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد وﯾژه را ﻧﮕﺎه ﻧدارﯾد ﯾﺎ ﮐﻼً آﻧﮭﺎ را ﻧﮕﺎه ﻧدارﯾد ،ﯾﺎ ﺗﻣﺎم ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻻزم را اﻧﺟﺎم ﻧدھﯾد ﯾﮏ ھزﯾﻧﮫ ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣﻌﺎدل  $ ۷٫۱۳در ﻣﺎه ﺑرای ﺳﺎل دوم و  $ ۱۰٫۶۹در ﻣﺎه ﺑرای ﺳﺎل ﺳوم ﻣﻧظور ﺧواھد ﺷد .ﺷﻣﺎ ﮐﻣﺎﮐﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﺻرﻓﮫ ﺟوﺋﯽ ۷٫۱۲
 $در ﻣﺎه ﺑرای ﺳﺎل دوم و  $ ۳٫۵۶در ﻣﺎه ﺑرای ﺳﺎل ﺳوم ﺑﮭره ﻣﻧد ﮔردﯾد .در ﺳﺎل ﭼﮭﺎرم ھزﯾﻧﮫ ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣﻌﺎدل  $ ۱۴٫۲۵اﻋﻣﺎل ﺧواھد ﺷد .اﮔر از ﻧﮕﺎه داﺷﺗن ﺣﺳﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﺑﺳﺗﮫ وﯾژه ﺗﺎزه ﻣﮭﺎﺟران ﺻرﻓﻧظر ﮐﻧﯾد ،از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﯾﮕر آﻧﮭﺎ را در اﺧﺗﯾﺎر ﻧدارﯾد ھﯾﭼﮕوﻧﮫ
ﺻرﻓﮫ ﺟوﺋﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﻧظور ﻧﺧواھد ﺷد .ﺑرای آﮔﺎھﯽ از ﺟزﺋﯾﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺷراﯾط و ﻣﻘررات اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد وﯾژه ﺑﮫ ﻗﺳﻣت ”ﺟزﺋﯾﺎت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد وﯾژه ﺑﺎﻧﮑﯽ“ در  nbc.ca/immigrateﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد .اﻣﮑﺎن دارد ﺑﺎﺑت ﺗراﮐﻧش ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ در ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد وﯾژه ﺗﺎزه ﻣﮭﺎﺟران ﻧﻣﯽ ﮔﻧﺟﻧد ھزﯾﻧﮫ
ھﺎﺋﯽ درﯾﺎﻓت ﮔردد .ﺑرای آﮔﺎھﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ راھﻧﻣﺎی ﺧدﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﺧﺻﯽ رﺟوع ﺑﻔرﻣﺎﺋﯾد.
 ۳ﺑرای ﻣﺷﺎھده ﻓﮭرﺳت ﺗراﮐﻧش ھﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ واﺟد ﺷراﯾط ﻟطﻔﺎ ً ﺑﮫ راھﻧﻣﺎی ﺧدﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﻣراﺟﻌﮫ ﻓرﻣﺎﺋﯾد.
 ۴ھزﯾﻧﮫ ارﺳﺎل و ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯽ ﺷود.
 ۵اﺟﺎره ﯾﮏ ﺻﻧدوق اﻣﺎﻧﺎت ﮐوﭼﮏ ) ۱٫۵اﯾﻧﭻ  ۵ xاﯾﻧﭻ  ۲۴ xاﯾﻧﭻ (.ﺑرای ﺣداﻗل  ۱۲ﻣﺎه در ﮐﺎﻧﺎدا .ﺑﻌد از اﺗﻣﺎم دوره ﻣﻌﺎﻓﯾت از ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ،ﺗﻌرﻓﮫ ھﺎی ﻋﺎدی ﻣﻧظور ﺧواھﻧد ﺷد .ﺷراﯾط و ﻣﻘررات ﻣرﺑوطﮫ ،ﻋﻠﯽ اﻟﺧﺻوص در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ واﺟد ﺷراﯾط ﺑودن ﺑرای اﺟﺎره ﺻﻧدوق
اﻣﺎﻧﺎت اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﮔردﻧد .در ﺻورت ﻣوﺟود ﺑودن؛ ﺑرای آﮔﺎھﯽ از ﺟزﺋﯾﺎت ﺑﺎ ﺷﻌب ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
 ۶ﺧدﻣﺎت راھﻧﻣﺎی ﺗﻠﻔﻧﯽ از طرﯾق ﺷﺑﮑﮫ  National Bank Assistance Networkﺑرای ﻣدت  ۱۲ﻣﺎه از اﻓﺗﺗﺎح ﺣﺳﺎب اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮔردد .اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯾﯾر ﺟزﺋﯾﺎت ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﺷراﯾط و ﻣﻘررات ﺷرح داده ﺷده وﺟود دارد.
®
®
®
®
®
 ۷اﻋطﺎی ﺗﺳﮭﯾﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻧوط ﺑﮫ ﺗﺄﯾﯾد ﭘروﻧده اﻋﺗﺑﺎری ﺗوﺳط  National Bankﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺷراﯾط و ﻣﻘررات ﺧﺎﺻﯽ اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﮔردﻧد .ﮐﺎرت ھﺎی اﻋﺗﺑﺎری واﺟد ﺷراﯾط ﻋﺑﺎرﺗﻧد از MC1, Edition :و  Allureو Syncroو Platinumو  ECHOو  World Mastercardو .World Elite
 ۸ﭘرداﺧت ھﺎی واﺟد ﺷراﯾط اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻗﺑوض و ﭘرداﺧت ھﺎی اﻧﺟﺎم ﺷده در ﺧودﭘردازھﺎ ) ،(ABMﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از راھﮑﺎرھﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل و ﺑﺎ ﺑرداﺷت ﻣﺳﺗﻘﯾم از ﺣﺳﺎب ﺑﺎ ﻣﺟوز ﻗﺑﻠﯽ.
 ۹ﻣﺗن ﻣﻘﺎﻻت و ﻧﮑﺎت ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،ﺣﻘوﻗﯽ ،ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ ﯾﺎ ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﺗوﺻﯾﮫ دﯾﮕری در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﯾﺎ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرﻧد National Bank .و ﺷرﮐﺎی آن ﮐﮫ اﯾن ﻣطﺎﻟب را اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ھﯾﭻ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ از ﺑﺎﺑت ﺧﺳﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺗﻔﺎده آﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرﻧد.
 NATIONAL BANK ASSISTANCE NETWORK TMﻋﻼﻣت ﺗﺟﺎری  National Bank of Canadaﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺟوز  NBC Assistance Inc.از آن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.
®  EDITIONو ALLUREو ECHOﻋﻼﺋم ﺗﺟﺎری ﺛﺑت ﺷده ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ  National Bank of Canadaﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
®  WORLD MASTERCARDو WORLD ELITEﻋﻼﺋم ﺗﺟﺎری ﺛﺑت ﺷده ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ  Mastercard International Inc.ﻣﯽ ﺑﺎﺷد National Bank of Canada .ﯾﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧده ﻣﺟﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
®  THE EXCHANGEﻋﻼﻣت ﺗﺟﺎری ﺛﺑت ﺷده ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ  Fiserv Inc.ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
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