ਕੈਨਡਾ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪੱ ਕੇ
ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ
ਅਸ ਤੁਹਾਡਾ ਖ਼ਾਸ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹ
ਜਦ5 ਤੁਸ ਸਾਲ 2 ਅਤੇ 32 ਦੇ ਹੇਠ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਸੇਵਾਵ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ ਸਾਡੇ
ਿਨਊਕਮਰਸ ਆੱਫਰ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਸਾਲ ਿਵੱ ਚ $600 ਤੱ ਕ ਬਚਾਓ2।

ਅਸ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹ

ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ ਖਾਤਾ ਖੋਲFਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤ5 ਲਾਗੂ
ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਲ 1
ਬੈਿਕੰ ਗ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਕੋਈ
ਫਲੈ ਟ ਮਾਿਸਕ ਫੀਸ ਨਹ

> ਚੈਿਕੰ ਗ ਖਾਤਾ
> ਅਸੀਿਮਤ ਇਲੈ ਕਟੋਿਨਕ ਟਜ਼ੈਕਸ਼ਨ3

ਨਵ0 ਆਏ ਲੋ ਕ ਲਈ
ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ

($14.25/ਮਹੀਨਾ ਬਚਾਓ)

ਹੋਰ ਮੁਫ਼ਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ

ਜਦ5 ਤੁਸ ਸਾਡੇ ਿਨਊਕਮਰਸ ਆੱਫਰ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰ
ਲਓ, ਤ ਤੁਸ6, National Bank Assistance NetworkTM
ਰਾਹ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤੁਸ ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਲੀਫੋਨ
ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਪਾਪਤ ਕਰੋਗੇ।
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> ਪਿਹਲਾ ਚੈੱਕ ਆਰਡਰ
> ਛੋਟਾ ਸੇਫਟੀ ਿਡਪੋਿਜ਼ਟ ਬੌਕਸ5

ਫੋਨ 'ਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ
ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਲਈ6

ਇਹਨ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ5 ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਪਤ ਕਰੋ
ਜ ਅਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰ ਪਰਕ ਸਹੀ ਸੰ ਗਠਨ ਨਾਲ ਕਰਵਗੇ।

ਸਾਲ 2 ਅਤੇ 3
ਬੈਿਕੰ ਗ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਕੋਈ
ਫਲੈ ਟ ਮਾਿਸਕ ਫੀਸ ਨਹ
ਜੇ ਤੁਸ ਇਹਨ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ
ਸੇਵਾਵ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ:
> ਿਨੱਜੀ ਕੈਿਡਟ ਕਾਰਡ7
> ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤਾ ਸਟੇਟਮGਟ
> ਸੈਲਰੀ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਜ 2
ਇਲੈ ਕਟੋਿਨਕ ਿਬਲ ਭੁਗਤਾਨ8
ਪਤੀ ਮਹੀਨਾ

ਸਾਲ 2

50%
ਬGਿਕੰ ਗ ਪੈਕੇਜ ਤੇ ($7.13/ਮਹੀਨ
ਦੀ ਫਲੈ ਟ ਮਾਿਸਕ ਫੀਸ)

ਜ
ਸਾਲ 3

25%
ਬGਿਕੰ ਗ ਪੈਕੇਜ ਤੇ ($10.69/ਮਹੀਨ
ਦੀ ਫਲੈ ਟ ਮਾਿਸਕ ਫੀਸ)

ਸਾਲ 4 ਅਤੇ ਇਸ ਤ5 ਬਾਅਦ
(ਿਨਯਿਮਤ ਫਲੈ ਟ ਮਾਿਸਕ ਫੀਸ)

ਫਾਈਨ(ਿਸੰ ਗ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ7

ਆੱਟੋ ਲੋ ਨ

ਿਨੱਜੀ ਫਾਈਨ( ਸ
> ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ
> ਕੈਨਡਾ ਿਵੱ ਚ ਕੈਿਡਟ ਿਹਸਟਰੀ
> ਬਚਤ ਦੇ ਵਸੀਲੇ
ਕਨੂੰਨੀ ਮੁੱ ਦੇ
> ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਛੁੱ ਟ ਜਾਏ ਤ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
> ਸੈਲਫੋਨ ਪੈਕੇਜ ਿਕਵ0 ਰੱ ਦ
ਕਰਨਾ ਹੈ

$14.25/ਮਹੀਨਾ ਿਵੱ ਚ ਬGਿਕੰ ਗ ਪੈਕੇਜ

ਕੈਿਡਟ ਕਾਰਡ

ਇਮੀਗੇਸ਼ਨ
> ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ
> ਸਥਾਈ ਿਰਹਾਇਸ਼
> ਕੈਨਡਾ ਦੀ ਨਾਗਿਰਕਤਾ

ਮਾਰਗੇਜ

ਆੱਫਰ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਟਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਫਲੈ ਟ ਮਾਿਸਕ ਫੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆੱਫਰ
ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਟਜੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਗਾਈਡ ਟੂ ਪਰਸਨਲ ਬGਿਕੰ ਗ
ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ (Guide to Personal Banking Solutions) ਦੇਖੋ।

ਿਰਹਾਇਸ਼
> ਘਰ ਦਾ ਿਕਰਾਇਆ
> ਲੀਜ਼ ਸਮਾਪਤੀ
> ਤੁਹਾਡੇ ਨਵ0 ਘਰ ਸਬੰ ਧੀ
ਸਮੱ ਿਸਆਵ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ
> ਿਸਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਦੇਖਭਾਲ
> ਸਕੂਲ ਿਸਸਟਮ
> ਡੇਕੇਅਰ
> ਰੋਜ਼ਗਾਰ
> ਬੀਮਾ

ਨਾਲ ਹੀ ਅਸ ਬGਕ ਸਬੰ ਧੀ
ਸਲਾਹ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ

ਹੁਣੇ ਸਾਈਨ ਅੱ ਪ ਕਰੋ

ਖ਼ਾਸ ਸਮੱ ਗਰੀ: ਕੈਨਡਾ ਿਵੱ ਚ ਆ ਕੇ ਵੱ ਸਣਾ

ਕੀ ਤੁਸ ਕੈਨਡਾ ਿਵੱ ਚ 5 ਸਾਲ ਤ5 ਘੱ ਟ ਸਮ0 ਤ5 ਰਿਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜ ਇੱ ਥੇ ਵੱ ਸਣ
ਵਾਲੇ ਹੋ? National Bank ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਨੂੰ ਵੱ ਧ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਟੂਲਸ ਅਤੇ ਫ਼ਾਇਿਦਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰ0ਜ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਵ0 ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ9 ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਧਤ ਲੇ ਖ ਦੀ ਸਾਡੀ
ਸੀਰੀਜ ਪੜF ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਵ0 ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ nbc.ca/advice-immigrate 'ਤੇ ਿਮਲ ਸਕਦੇ
ਹਨ

ਇੱ ਥੇ ਜਾਣੋ’ਿਕ ਿਕਵ0:
> Nbc.ca/immigrate ਤੇ ਜਾਓ
> +1-888-835-6281 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ (ਕੈਨਡਾ ਿਵੱ ਚ ਟੋਲ-ਫੀ)
> ਸਾਡੀ ਿਕਸੇ ਇੱ ਕ ਬਚ ਿਵਖੇ ਆਓ (nbc.ca/find-us
nbc.ca/find-us)

ਔਨਲਾਈਨ ਇੱ ਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲੋ ,F
ਆਪਣੇ ਕੈਨਡਾ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤ5 ਪਿਹਲ ਹੀ
ਆਪਣੇ ਕੈਨਡਾ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤ5 3 ਮਹੀਨ ਪਿਹਲ ਤੱ ਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲFਣ ਲਈ
ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦਓ:
> ਵੈਧ ਪਾਸਪੋਰਟ ਿਤਆਰ ਰੱ ਖੋ।
> nbc.ca/immigrate ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰੋ।

NATIONAL BANK ਬਾਰੇ:
ਂ ਅਤੇ $ 251 ਿਬਲੀਅਨ ਤੱ ਕ
> ਲਗਭਗ 2.5 ਿਮਲੀਅਨ ਕਲਾਈਟ
ਦੀਆਂ ਸੰ ਪਤੀਆਂ

SWIFT MESSAGE

MT103

SWIFT CODE

BNDCCAMMINT

Bank code
ਬਚ ਟਿਜ਼ਟ ਅਤੇ ਪਤਾ

> 429 ਤ5 ਵੱ ਧ ਬਚ ਅਤੇ 932 ਆਟੋਮੇਿਟਡ ਬGਿਕੰ ਗ ਮਸ਼ੀਨ
(ABM)
> THE EXCHANGE® ਇੰ ਟਰ-ਇੰ ਸਟੀਿਟਊਸ਼ਨਲ ਨਟਵਰਕ
ਿਵੱ ਚ ਪੂਰੀ ਤਰF ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰ ABM ਤੱ ਕ
ਸਰਚਾਰਜ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰ ਚ®

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਖੁੱ ਲFਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ
ਵਾਲੀ ਈਮੇਲ ਿਵੱ ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਦੀ ਹੈ।

ਕੈਨਿਡਅਨ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ
* ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਫੀਸ ਲਈ ਗਾਈਡ ਟੂ ਪਰਸਨਲ ਬGਿਕੰ ਗ ਸੋਿਲਊਸ਼ੰ ਸ ਦੇਖੋ। ਕੁਝ ਬGਕ ਪੱ ਤਰ-ਿਵਹਾਰ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲਈ
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅੰ ਗੇਜ਼ੀ ਸੰ ਸਕਰਣ ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵਚਕਾਰ ਜੇਕਰ ਿਭੰ ਨਤਾ ਪਾਈ ਜਦੀ ਹੈ ਤ ਅੰ ਗੇਜ਼ੀ ਸੰ ਸਕਰਣ ਿਵੱ ਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰ ਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ।
1 ਇਸ ਆੱਫਰ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੈਨਡਾ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤ5 ਪਿਹਲ ਪਿਹਲੇ 60 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਬGਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲFਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
2 ਜੇ ਤੁਸ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਚ ਿਵੱ ਚ5 ਿਕਸੇ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਬGਕ ਖਾਤਾ ਖੁੱ ਲFਵਾ^ਦੇ ਹੋ, ਨਵੇ ਆਏ ਲੋ ਕ ਲਈ ਬGਿਕੰ ਗ ਪੈਕੇਜ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਨ-ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹਨ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ 36 ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋ ਤ ਤੁਸ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ $299.16 ਦੀ ਮੂਲ ਬਚਤ ਦਾ ਆਨੰਦ
ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। 3 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਚਤ ਇਹਨ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਹਨ: ਪਿਹਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਕੇਜ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਟਜੈਕਸ਼ਨਾ ਲਈ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਨਹ ($14.25/ਮਹੀਨਾ x 12 ਮਹੀਨ ਦੀ ਬਚਤ); ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ $14.25/ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਬਜਾਏ $7.13/
ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਰਿਵਸ ਫੀਸ ($7.12/ਮਹੀਨਾ x 12 ਮਹੀਨ ਦੀ ਬਚਤ); ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ $14.25/ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਬਜਾਏ $10.69/ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਰਿਵਸ ਫੀਸ ($3.56/ਮਹੀਨਾ x 12 ਮਹੀਨ ਦੀ ਬਚਤ)। ਜੇ ਤੁਸ ਨਵ0 ਆਏ ਲੋ ਕ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ ਲਈ ਸਾਈਨ-ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਮਹੀਨ ਸਾਰੇ ਲੋ ੜਦੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 36 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਿਮਆਦ ਲ;ਈ ਇਹਨ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ ਨੂੰ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ 3 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸ ਵੱ ਧ ਤ5 ਵੱ ਧ $614.98
ਦੀ ਬਚਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ, ਿਕਸੇ ਮਹੀਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸ ਆਪਣਾ ਬGਕ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਿਵਚਲੇ ਦੂਜੇ ਉਤਪਾਦ ਜ ਸੇਵਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹ ਹਨ ਜ ਹੁਣ ਨਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ ਜੇ ਤੁਸ ਸਾਰੇ ਲੋ ੜਦੇ ਕੰ ਮ ਨਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ ਦੂਜੇ
ਸਾਲ ਲਈ $7.13/ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਲਈ $10.69/ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਰਿਵਸ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਲਈ $7.12/ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਲਈ $3.56/ਮਹੀਨਾ ਦੀਆਂ ਬਚਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੌਥੇ ਸਾਲ
$14.25/ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਸਰਿਵਸ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵ0 ਆਏ ਲੋ ਕ ਲਈ ਬGਕ ਖਾਤਾ ਜ ਪੈਕੇਜ ਨਹ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਿਜਸ ਸਮ0 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਨਹ ਰਿਹਣਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤ5 ਕੋਈ ਬਚਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ ਬਾਰੇ
ਹੋਰ ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ, nbc.ca/immigrate ਿਵਖੇ “Details of the banking offer” (ਬGਿਕੰ ਗ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵੇਰਵੇ) ਦੇਖੋ। ਟਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਕੁਝ ਖਾਸ ਫੀਸ ਨਵ0 ਆਏ ਲੋ ਕ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ, ਦੇਖੋ ਿਨੱਜੀ ਬGਿਕੰ ਗ ਸਮਧਾਨ
ਲਈ ਗਾਈਡ.
3 ਯੋਗ ਇਲੈ ਕਟੋਿਨਕ ਟਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱ ਕ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਗਾਈਡ ਟੂ ਪਰਸਨਲ ਬGਿਕੰ ਗ ਸੋਿਲਊਸ਼ੰ ਸ ਦੇਖੋ।
4 ਿਸ਼ਿਪੰ ਗ ਫੀਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਾਧੂ ਹਨ।
5 ਕੈਨਡਾ ਿਵੱ ਚ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਛੋਟੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਡਪੋਿਜ਼ਟ ਬੌਕਸ (1 ½ ਇੰ ਚ x 5 ਇੰ ਚ x 24 ਇੰ ਚ) ਦਾ ਿਕਰਾਇਆ। ਫੀਸ ਛੋਟ ਦੀ ਿਮਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪਭਾਵੀ ਿਨਯਿਮਤ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਿਡਪੋਿਜ਼ਟ ਬੌਕਸ ਿਕਰਾਏ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ; ਵੇਰਵੇ ਬਚ ਿਵਖੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
6 National Bank Assistance Network ਵੱ ਲ5 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੋਨ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲFਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤ5 ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਵਰਨਣ ਕੀਤੇ ਪੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
7 ਫਾਈਨ(ਿਸੰ ਗ National Bank ਵੱ ਲ5 ਕੈਿਡਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਪਾਤਰ ਕੈਿਡਟ ਕਾਰਡ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: MC1, Edition®, Allure®, Syncro, Platinum, ECHO®, World Mastercard® ਅਤੇ World Elite®।
8 ਯੋਗ ਇਲੈ ਕਟੋਿਨਕ ਿਬਲ ਭੁਗਤਾਨ ਿਡਜੀਟਲ ਬGਿਕੰ ਗ ਸੋਿਲਊਸ਼ੰ ਸ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਪੂਰਵ ਅਿਧਕਾਰਤ ਡੈਿਬਟ ਰਾਹ ABM ਿਵਖੇ ਕੀਤੇ ਜਦੇ ਹਨ।
9 ਲੇ ਖ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵ ਦੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ, ਇਸਤੇ ਿਵਚਾਰ ਜ ਇਸਦੀ ਵਰਤ5 ਇਸ ਤਰ ਨਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਿਜਵ0 ਿਕ ਇਹ ਆਰਿਥਕ, ਕਨੂੰਨੀ, ਿਵੱ ਤੀ ਜ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਹੈ। National Bank ਅਤੇ ਸਮੱ ਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸਦੇ ਸਝੇਦਾਰ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਉਸ ਹਾਨੀ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਨਹ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਅਿਜਹੀ ਵਰਤ5 ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
TM
NATIONAL BANK ASSISTANCE NETWORK, National Bank of Canada, ਦਾ ਟੇਡਮਾਰਕ ਹੈ, ਿਜਸਦੀ ਵਰਤ5 NBC Assistance Inc. ਵੱ ਲ5 ਲਸੰ ਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਦੀ ਹੈ।
®
EDITION, ALLURE ਅਤੇ ECHO, National Bank of Canada ਦੇ ਰਿਜਸਟਰ-ਸ਼ੁਦਾ ਟੇਡਮਾਰਕ ਹਨ।
®
WORLD MASTERCARD ਅਤੇ WORLD ELITE Mastercard International Inc, ਦੇ ਰਿਜਸਟਰ-ਸ਼ੁਦਾ ਟੇਡਮਾਰਕ ਹਨ। National Bank of Canada ਅਿਧਕਾਰਤ ਵਰਤ5ਕਾਰ ਹੈ।
®
THE EXCHANGE, Fiserv Inc. ਦਾ ਰਿਜਸਟਰਡ ਟੇਡਮਾਰਕ ਹੈ।
© 2018 National Bank of Canada. ਸਾਰੇ ਹੱ ਕ ਰਾਖਵ0 ਹਨ। National Bank of Canada ਦੀ ਪੂਰਵ ਿਲਖਤ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਿਬਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਨਰ ਪਸਤੁਤੀ, ਸਮੁੱ ਚੇ ਜ ਅੰ ਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਪੂਰੀ ਤਰF ਵਰਜਤ ਹੈ।
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NATIONAL BANK, ਤੁਹਾਡੇ
ਪਹੁੰ ਚਣ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਮਨਪਸੰ ਦ ਸਾਥੀ

ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਨਵ0 National Bank ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ ਪੈਸਾ
ਟਸਫਰ ਿਕਵ0 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਆਪਣੇ ਨਵ0 ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ5 ਫੰ ਡ* ਟਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਟਸਫਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬGਕ ਦੀ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਨਡਾ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤ5 ਪਿਹਲ ਇੱ ਕ ਟਸਫਰ ਦੀ
ਸੀਮਾ ਹੈ)।

