نساعدك على االستقرار
في كندا

ترحيب حار
› وفر ما يصل إلى  700دوالر عند االشتراك في منتجاتنا وخدماتنا
2 ،1
لمدة  3سنوات.
› الرسوم الشهرية الثابتة البالغة  15.95دوالر تنطبق فقط من السنة الرابعة.
› قم بإجراء تحويالت دولية عبر اإلنترنت.
تطبق الخصومات والمزايا أدناه من تاريخ فتح الحساب.

العام األول
بدون رسوم شهرية ثابتة

ميزات مجانية إضافية

› حساب جاري

› اول أمر إذني

› معامالت إلكترونية غير محدودة

4

› صندوق أمانات صغير

5

3

الوصول المجاني لخدمة المساعدة
6
الهاتفية المجانية الخاصة بنا

العامين الثاني والثالث
ال ت ُوجد أي رسوم شهرية ثابتة إذا
قمت بالتسجيل في المنتجات والخدمات
التالية:
› بطاقة االئتمان الشخصية

7

› بيان الحساب عبر اإلنترنت
› إيداع الراتب أو  2دفع الفواتير
إلكترونيًا  8كل شهر

العام الثاني
 50%تخفيض على الحزمة المصرفية
(رسوم شهرية موحدة بقيمة 7.98
دوالر شهريًا)

أو

العام الثالث
 25%تخفيض على الحزمة المصرفية
(رسوم شهرية موحدة بقيمة 11.96
دوالر شهريًا)

العام الرابع وما بعده
حزمة مصرفية مقابل  15.95دوالر شهريًا (رسوم شهرية ثابتة منتظمة)

الحصول على التمويل

7

بطاقات االئتمان

قروض السيارات

الرهون العقارية

قد تُطبق رسوم أخرى باإلضافة إلى الرسوم الشهرية الموحدة التي تغطي المعامالت المتضمنة في العرض .للحصول على قائمة كاملة
بالرسوم المطبقة والمعامالت المدرجة في العرض ،يُرجى الرجوع إلى دليل الحلول المصرفية الشخصية.

خدمة المساعدة المتميزة
بمجرد التسجيل في عرض الوفدين الجدد ،تحصل على
إمكانية الوصول لخدمة المساعدة الهاتفية ،6المقدمة
حصريًا من شبكة مساعدة البنك الوطني.TM
احصل على معلومات عامة حول أي من المجاالت التالية
أو دعنا نحن نوصلك بالجهات الصحيحة.

الهجرة

السكن

› تأشيرة العمل

› اإليجار السكني

› اإلقامة الدائمة

› إنهاء عقد اإليجار

› الجنسية الكندية

› مشكالت في منزلك الجديد

التمويل الشخصي

الحياة اليومية

› اإلقرارات الضريبية

› الرعاية الصحية

› السجل االئتماني بكندا

› النظام المدرسي

› حلول التوفير

› الحضانة

الشؤون القانونية
› ماذا تفعل إذا فقدت وظيفتك

› التوظيف
› التأمين

› كيف تقوم بإلغاء حزمة هاتف
خلوي

 kاتصل ببرنامج المساعدة الخاص بنا للوافدين الجدد
 514-285-5257أو  1-844-891-7096من
 9:00صبا ًحا  8:00مساء (التوقيت الشرقي)  7أيام في األسبوع.

رصيد من المشورة المحددة
محتوى حصري :الهجرة الى كندا
تعرف على المزيد حول بلدك الجديد عبر قراءة سلسلة مقاالتنا المعنية
بالوافدين الجدد.9
ويمكنك العثور عليها على موقع .nbc.ca/advice-immigrate

البنك الوطني ،شريكك األفضل لتسهيل
وصولك
نبذة عن البنك الوطني:
›
›

يضم ما يقرب من  2.7مليون عميل وأصول بقيمة  332مليار دوالر
أكثر من  403فرعًا و  940ماكينة صراف آلي

› إمكانية الوصول مجانًا لآلالف من ماكينات الصراف اآللي التي تعمل بشكل
®
كامل ضمن شبكة  ®EXCHANGEالمؤسساتية

سجل اآلن
هل كنت تعيش في كندا لمدة أقل من  5سنوات أو على وشك االستقرار
هنا؟ يسر البنك الوطني أن يقدم لك مجموعة كاملة من األدوات والمزايا
التي تجعل حياتك أسهل.
وفيما يلي الطريقة:
› انتقل إلى الموقع nbc.ca/immigrate
› ( Call +1-888-835-6281هاتف مجاني داخل كندا)
› تفضل بزيارة أحد فروعنا nbc.ca/find-us

افتح حساب عبر اإلنترنت ،حتى قبل وصولك إلى كندا
قدم طلبًا على اإلنترنت لفتح حساب قبل وصولك إلى كندا:
› انتقل إلى الموقع  nbc.ca/immigrateوامأل الطلب.

كيف يمكنك تحويل األموال لحسابك الجديد بالبنك الوطني؟
لتحويل األموال* من خارج البالد لحسابك الجديد ،يجب عليك تقديم المعلومات
التالية للبنك الذي يقوم بعملية التحويل (الحد المسموح به هو عملية تحويل واحدة
قبل وصولك إلى كندا(..
رسالة "سويفت" SWIFT

MT103

رمز "سويفت" SWIFT

BNDCCAMMINT

رمز البنك
فرع العبور وعنوانه
رقم الحساب الكندي

سيتم تقديم هذه المعلومات في رسالة
البريد اإللكتروني التي تؤكد فتح
حسابك.

* يجب أن يكون أول تحويل لألموال إلى كندا تحويل من بنك إلى بنك .هذا يعني أنه ال يمكنك استخدام خدمة تحويل األموال .يُرجى
الرجوع إلى دليل الحلول المصرفية الشخصية لمعرفة الرسوم المطبقة .قد تفرض بنوك مراسلة محددة رسو ًما إضافية.

شهرا من وصولك إلى كندا.
 1لالستفادة من هذا العرض ،يتعين عليك فتح حساب خالل ً 60
 2يمكنك االستمتاع بمدخرات أساسية تبلغ  334.92دوالر لمدة  3سنوات إذا فتحت حساب بنكي في أحد فروعنا،
شهرا .تتوافق المدخرات
فبادر بالتسجيل في العرض المصرفي للقادمين الجدد واحتفظ بهذه المنتجات لمدة 36
ً
على مدى  3سنوات مع :عدم وجود رسوم خدمة شهرية للمعامالت المدرجة في الحزمة الخاصة بك للسنة األولى
شهرا)؛ رسوم الخدمة الشهرية  7.98دوالر شهريًا بدالً من 15.95
(وفورات تبلغ  15.95دوالر شهريًا × ً 12
شهرا)؛ رسوم الخدمة الشهرية  11.96دوالر
دوالر شهريًا للسنة الثانية (وفورات تبلغ  7.97دوالر شهريًا × ً 12
شهرا) .يمكنك تحقيق
شهريًا بدالً من  15.95دوالر شهريًا للسنة الثالثة (وفورات تبلغ  3.99دوالر شهريًا × ً 12
أقصى استفادة من مدخرات تبلغ  700.02دوالر على مدى  3سنوات سجلت في جميع المنتجات والخدمات في
العرض للوافدين الجدد ،وأجريت جميع العمليات المطلوبة كل شهر ،واالحتفاظ بهذه المنتجات والخدمات وإجراء
شهرا .إذا احتفظت ،خالل شهر معين ،بحسابك البنكي وحزمتك ،لكنك لم تحتفظ بالمنتجات
هذه العمليات لمدة ً 36
أو الخدمات أو لم تعد بهم في العرض ،أو إذا لم تقم بإجراء جميع العمليات المطلوبة ،فسيتم تطبيق رسوم خدمة
شهرية ،الموافق  7.98دوالر  /شهر للسنة الثانية و  11.96دوالر  /شهر للسنة الثالثة .سوف يتم تحليل وضعك
شهريًا خالل هذه الفترة من تاريخ الفاتورة .سوف تظل تستفيد من وفورات تبلغ  7.97دوالر شهريًا للسنة الثانية
اعتبارا من
و  3.99دوالر شهريًا للسنة الثالثة .سوف تُطبق رسوم خدمة شهرية تبلغ  15.95دوالر شهريًا
ً
السنة الرابعة .إذا توقفت عن االحتفاظ بالحساب المصرفي أو الحزمة المصرفية للوافدين الجدد ،فلن تكون هناك
أي مدخرات متوفرة من اللحظة التي لم تعد تمتلك فيها هذه المنتجات .لمزيد من التفاصيل حول شروط العرض،
اطلع على قسم "تفاصيل العرض المصرفي" على  .nbc.ca/immigrateقد يتم تطبيق بعض الرسوم المتعلقة
بالمعامالت غير المدرجة في العرض للوافدين الجدد .لمزيد من التفاصيل ،اطلع على دليل الحلول المصرفية
الشخصية.
 3للحصول على قائمة كاملة بالمعامالت اإللكترونية المؤهلة ،يُرجى الرجوع إلى دليل الحلول المصرفية الشخصية
الخاص بنا.
 4تُضاف مصاريف الشحن والضرائب.
شهرا على األقل في كندا.
 5تأجير صندوق حفظ أمانات صغير ( ½ 1بوصة  5 xبوصة  24 xبوصة) لمدة ً 12
بعد انتهاء فترة اإلعفاء من الرسوم ،سيتم تطبيق الرسوم المنتظمة السارية .تطبق بعض الشروط ،خاصة فيما
يخص األهلية لتأجير صندوق حفظ أمانات .تتوفر التفاصيل حسب الحالة في الفرع.
شهرا من تاريخ فتح الحساب.
 6خدمة المساعدة الهاتفية المقدمة من شبكة المساعدة الخاصة بالبنك الوطني لمدة ً 12
يخضع محتوى البرامج والشروط المعروضة للتغيير.
 7يتوفر التمويل بموجب الموافقة االئتمانية من قبل البنك الوطني الكندي .تنطبق شروط معينة .انتقل إلى nbc.ca/
 immigrateلالطالع على جميع بطاقات االئتمان المؤهلة.
 8يتضمن الدفع اإللكتروني المؤهل للفواتير كل عمليات الدفع التي تتم من خالل ماكينات الصراف اآللي ومن خالل
الحلول المصرفية الرقمية والدين المصرح مسبقًا.
 9يجب عدم تفسير محتويات المقاالت والنصائح ،أو يتم اعتبارها أو استخدامها كما لو كانت مشورة مالية أو قانونية
أو ضريبية أي نوع آخر من االستشارات .ال يتحمل البنك الوطني وشركاؤه الذين يقدمون المحتوى المنشور أي
مسؤولية عن أي أضرار قد تحدث لك جراء استخدام هذا المحتوى.
 TMتُعد شبكة مساعدة البنك الوطني عالمة تجارية تابعة لشركة مساعدة البنك الوطني الكندي (NBC Assistance
.)Inc
® تُعد  THE EXCHANGEعالمة تجارية مسجلة تابعة لشركة .Fiserv Inc
®  NATIONAL BANKوشعار  NATIONAL BANKعالمات تجارية مسجلة تابعة للبنك الوطني الكندي.
©  2021البنك الوطني الكندي .جميع الحقوق محفوظة .يحظر تماما أي استنساخ للمحتوى ،سواء كليا أو جزئيا،
دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك الوطني الكندي.
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