
کمک به شما برای 
اقامت در کانادا



سال 4 و پس از آن

بستۀ بانکی برای 15.95 دالر/ماه )هزینۀ ثابت ماهیانۀ منظم(

سال 1

بدون هزینۀ ثابت ماهیانه
حساب جاری  ›

تراکنش های الکترونیکی   ›
نامحدود3

قابلیت های اضافه رایگان
اولین چک به حواله کرد4  ›

صندوق امانات کوچک5  ›
دسترسی رایگان به سرویس کمک 

تلفنی اختصاصی ما6

ممکن است هزینه های  دیگری عالوه بر هزینۀ ثابت ماهیانه که تراکنش های مشمول در پیشنهاد را تحت پوشش قرار می دهد اعمال 
شود. برای فهرست کامل هزینه های قابل اعمال و تراکنش های مشمول در پیشنهاد، لطفاً به »راهنمای راهکارهای بانک داری 

شخصی« ما مراجعه کنید.

سال 2 و 3

در صورت ثبت نام برای محصوالت 
و خدمات زیر، مشمول هیچ گونه 

هزینۀ ماهیانه ثابت برای بستۀ بانکی 
نمی شوید:

کارت اعتباری شخصی7  ›
صورت حساب  آنالین  ›

واریز حقوق یا 2 پرداخت   ›
صورت حساب الکترونیکی8 در ماه

یا

سال 2
»%50 تخفیف« در بستۀ بانکی 

)هزینۀ ثابت ماهیانه 7.98 دالر در 
ماه(

سال 3
»%25 تخفیف« در بستۀ بانکی 

)هزینۀ ثابت ماهیانه 11.96 دالر در 
ماه(

دسترسی به تأمین مالی7

وام مسکنوام خرید خودروکارت های اعتباری

خوش آمدید
با ثبت نام برای محصوالت و سرویس های ما به مدت 3 سال، حداکثر تا   › 

700 دالر پس انداز کنید.1،2
هزینۀ ثابت ماهیانه 15.95 دالر فقط از سال چهارم اعمال می شود.  ›

نقل و انتقاالت بین المللی را به صورت آنالین انجام دهید.  ›
تخفیف ها و مزایای زیر از تاریخ افتتاح حساب اعمال می شود.



مهاجرت 
ویزای کاری  ›
اقامت دائمی  ›

شهروندی کانادا   ›

امور مالی شخصی
اظهارنامۀ مالیاتی  ›

سابقۀ اعتبار در کانادا  ›
راهکارهای پس انداز   ›

مسائل حقوقی
در صورت از دست دادن شغل   ›

چکار می توانید انجام دهید
چگونگی لغو بستۀ تلفن همراه   ›

مسکن
اجارۀ مسکن  ›

پایان مدت اجاره  ›
مشکل با خانۀ جدید خود   ›

زندگی روزمره
خدمات درمانی  ›
سیستم مدارس  ›

خدمات مراقبتی و پرستاری  ›
اشتغال  ›
بیمه  ›

پس از ثبت نام برای »پیشنهاد برای تازه واردان« ما، به 
سرویس کمک تلفنی رایگان ما6، که منحصراً از طریق 

 National Bank Assistance NetworkTM

ارائه می شود، دسترسی داشته باشید.

در مورد هر یک از زمینه های زیر اطالعات کلی کسب 
کنید یا اجازه بدهید ارتباط شما را با سازمان ذیربط 

برقرار کنیم.

خدمات کمک شخصی

k 7 روز هفته از ساعت 9:00 صبح تا 8:00 عصر )منطقه 
زمانی شرقی )ET(( با برنامه کمک ما به تازه واردان با 

شماره های 5257-285-514 یا 7096-891-844-1 تماس 
بگیرید.



مجموعه ای از توصیه های ویژه
مطالب اختصاصی: مهاجرت به کانادا

 با مطالعه مجموعه مقاالت مربوط به تازه واردان، در مورد 
کشور جدید خود بیشتر بدانید9. 

 می توانید آن ها را در وب سایت زیر پیدا کنید 
.nbc.ca/advice-immigrate

»بانک ملی«، همراهی منتخب برای 
تسهیل ورود شما

درباره »بانک ملی«:

قریب به 2.7 میلیون مشتری و  332 میلیارد دالر دارایی  ›

)ABMs( بیش از 403 شعبه و 940 دستگاه خودکار بانکی  ›
دسترسی بدون پرداخت هزینۀ اضافه به هزاران دستگاه  خودکار بانکی   ›

®THE EXCHANGE® inter-institutional network در )ABM(



هم اکنون ثبت نام کنید
آیا به مدت کمتر از 5 سال در کانادا سکونت داشته اید یا در صدد اقامت 
در اینجا هستید؟ »بانک ملی« مفتخر به ارائه طیف کاملی از ابزارها و 

مزایا برای سهولت زندگی به شماست.

به این روش:
nbc.ca/immigrate به این وب سایت مراجعه کنید  ›

با این شماره تماس بگیرید 1-888-835-6281+   › 
)تماس در کانادا رایگان است(

nbc.ca/find-us به یکی از شعب ما مراجعه کنید  ›

حتی پیش از ورود به کانادا، به صورت آنالین حساب افتتاح کنید
پیش از ورود خود به کانادا، برای افتتاح حساب به صورت آنالین درخواست 

بدهید:

به nbc.ca/immigrate مراجعه کرده و فرم مربوطه را تکمیل کنید.  ›

چگونه می توانید به حساب »بانک ملی« جدید خود پول منتقل کنید؟
برای انتقال وجه* از خارج کشور به حساب جدید خود، الزم است اطالعات 
زیر را به بانک انتقال دهنده  )حداکثر یک انتقال پیش از ورود به کانادا( ارائه 

دهید.

SWIFT پیامMT103

SWIFT کدBNDCCAMMINT

کد بانک
این اطالعات در ایمیل تأیید افتتاح 

حساب شما ارائه خواهد شد. شمارۀ شعبه و نشانی

شماره حساب کانادایی

اولین انتقال وجه به کانادا توسط شما باید انتقال بانک به بانک باشد. این بدان معناست که شما نمی توانید از سرویس انتقال پول   *
استفاده کنید. لطفاً برای هزینه های قابل اعمال به »راهنمای راهکارهای بانک داری شخصی« مراجعه کنید. ممکن است برخی 

از بانک های کارگزار هزینه های اضافه مطالبه کنند.



1  برای بهره مندی از این پیشنهاد، الزم است ظرف 60 ماه اول از تاریخ ورود خود به کانادا یک حساب   
بانکی افتتاح کنید.

2  در صورت افتتاح حساب در یکی از شعب ما، می توانید از پس انداز اولیۀ 334.92 دالر در طی 3 سال   
بهره مند شوید. برای پیشنهاد بانکی برای تازه واردان ثبت نام کنید و این محصوالت را به مدت 36 ماه نگه 
دارید. پس انداز در طی مدت 3 سال معادل است با: هیچ گونه هزینۀ سرویس ماهیانه برای تراکنش های 
مشمول در بستۀ شما برای سال اول )پس انداز 15.95 دالر/ماه x 12 ماه(؛ هزینۀ سرویس ماهیانه 
7.98 دالر/ماه به جای 15.95 دالر/ماه برای سال دوم )پس انداز 7.97 دالر/ماه x 12 ماه(؛ هزینۀ 
سرویس ماهیانه 11.96 دالر/ماه به جای 15.95 دالر/ماه برای سال سوم )پس انداز 3.99 دالر/

ماه x 12 ماه(. در صورت ثبت نام برای همۀ محصوالت و سرویس ها در »پیشنهاد برای تازه واردان«، 
می توانید از حداکثر پس انداز 700.02 دالر در طی مدت 3 سال بهره مند شوید. هر ماه همۀ عملیات های 
الزم را انجام دهید، این محصوالت و سرویس ها را نگه دارید و این عملیات ها را برای مدت 36 ماه 
انجام دهید. اگر، در طول یک ماه مشخص، حساب  بانکی و بستۀ خود را نگه دارید، اما محصوالت 
و سرویس های موجود در پیشنهاد را نگه ندارید یا دیگر آن ها را نگه ندارید، یا اگر همۀ عملیات های 
الزم را انجام ندهید، هزینۀ سرویس ماهیانه، معادل 7.98 دالر/ماه برای سال دوم و 11.96 دالر/ماه 
برای سال سوم اعمال خواهد شد. وضعیت شما به صورت ماهیانه در طول این دوره در تاریخ صدور 
صورت حساب تان بررسی خواهد شد. شما همچنان از پس انداز 7.97 دالر/ماه برای سال دوم و 3.99 
دالر/ماه برای سال سوم بهره مند خواهید شد. هزینۀ سرویس ماهیانه 15.95 دالر/ماه از سال چهارم 
اعمال خواهد شد. اگر نگه داشتن حساب بانکی برای تازه واردان را متوقف کنید، از لحظه ای که دیگر 
این محصوالت را در اختیار ندارید، هیچ گونه پس اندازی موجود نخواهد بود. برای جزئیات بیشتر در 
مورد شرایط پیشنهاد، به بخش »جزئیات پیشنهاد بانکی« به نشانی nbc.ca/immigrate مراجعه کنید. 
برخی از هزینه های مربوط به تراکنش های که مشمول »پیشنهاد برای تازه واردان« نمی شود ممکن است 

اعمال شود. برای جزئیات بیشتر، به »راهنمای راهکارهای بانک داری شخصی« مراجعه کنید. 
به »راهنمای راهکارهای بانک داری  3  برای فهرست کامل تراکنش های الکترونیکی واجدشرایط، لطفاً   

شخصی« ما مراجعه کنید. 
4  هزینۀ حمل و نقل و مالیات اضافه هستند.   

5  اجارۀ یک صندوق امانات کوچک )1 ½ اینچ x 5 اینچ x 24 اینچ( برای حداقل 12 ماه در کانادا. پس   
از اتمام دورۀ معاف از هزینه، هزینۀ عادی مربوطه اعمال خواهد شد. برخی از شرایط اعمال می شود، 
به ویژه در مورد واجدشرایط بودن برای اجارۀ صندوق امانات. منوط به موجود بودن؛ جزئیات در شعب 

در دسترس است.
6  سرویس کمک تلفنی توسط »شبکۀ کمک بانک ملی« برای 12 ماه از تاریخ افتتاح حساب ارائه می شود.   

محتوای برنامه ها و شرایط شرح داده شده منوط به تغییر هستند.
7  تأمین مالی منوط به تأیید اعتبار توسط »بانک ملی« است. شرایط خاصی اعمال می شود. برای مشاهدۀ   

همۀ کارت های اعتباری واجدشرایط، به nbc.ca/immigrate مراجعه کنید.
8  پرداخت  صورت حساب های الکترونیکی واجدشرایط در دستگاه های خودکار بانکی )ABM(، از طریق   

راهکارهای بانک داری دیجیتال و با برداشت از پیش مجازشده انجام می شود.
9  مطالب مقاالت و نکات نباید به مثابۀ توصیۀ مالی، حقوقی، مالیاتی یا سایر موارد تفسیر، در نظرگرفته   
و استفاده شوند. »بانک ملی« و شرکای آن که مطالبی را ارائه می دهند در قبال هرگونه خسارتی که 

ممکن است در قبال استفاده  از آن ها متحمل شوید، هیچ گونه مسئولیتی را برعهده نخواهند گرفت.
NATIONAL BANK ASSISTANCE NETWORK  TM عالمت تجاری »بانک ملی کانادا« است که تحت   

مجوز NBC Assistance Inc. از آن استفاده می شود.
THE EXCHANGE عالمت تجاری ثبت شده متعلق به .Fiserv Inc است.  ®  

®  NATIONAL BANK و لوگوی NATIONAL BANK عالئم تجاری ثبت شده متعلق به »بانک ملی کانادا«   
هستند.

© 2021 بانک ملی کانادا. کلیۀ حقوق محفوظ است. هرگونه تکثیر، به صورت کلی یا جزئی، بدون رضایت کتبی 
قبلی »بانک ملی کانادا« اکیداً ممنوع است.

17 mm

)04-2021( 008-31033


