ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ
ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ
ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ
ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ
ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ
ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਇੱਥੋਂ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ।

® The TD ਲੋ ਗੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟ੍ ਡ
ਰੇ -ਮਾਰਕ The Toronto-Dominion Bank ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਹਨ।

TD ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣਤੌ ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ
ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਤਤਕਾਲੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਿਗ
ੰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬੈਂਕਿਗ
ੰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਮਰ੍ ਹਾ ਦੇ ਬੈਂਕਿਗ
ੰ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਚੈਕਿਗ
ੰ ਖਾਤੇ

	ਨਿਯਮਿਤ, ਰੋਜ਼ਮਰ੍ ਹਾ ਦੀਆਂ ਟ੍ ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ
ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਤਾ।
	ਇਸ ਖਾਤੇ ਤਕ ਪਹੁਚ
ੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ
ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ,
ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ATMs ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ, ਆਨਲਾਈਨ
ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ।
	ਇਹ ਖਾਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ
ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਚਤ ਖਾਤੇ

	ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਤਾ
ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰਤ
ੰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
	ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ
ਕਰਵਾਉਣ, ਕਢਵਾਉਣ, ਜਾਂ ਟ੍ ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ
ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਤਕ ਪਹੁਚ
ੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
	ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਜ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ
ਖਾਤੇ ਅਕਸਰ ਚੈਕਿਗ
ੰ ਖਾਤੇ ਦੇ ਪਲਾਨਾਂ
ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਮੁਹਈ
ੱ ਆ ਕਰਦੇ
ਹਨ।

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ

	ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੁਰਖਿ
ੱ ਅਤ
ਜਾਂ ਅਸੁਰਖਿ
ੱ ਅਤ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ
ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
	ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ
ਲਈ ਇੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਲਿਮਟ ਵਿੱਚੋਂ
ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਰਤ
ੰ ਭੁ ਗਤਾਨ ਨਹੀਂ
ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।
	ਕਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਰਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵਾਧੂਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਰਿਵਾਰਡ ਮੁਹਈ
ੱ ਆ ਕਰਦੇ
ਹਨ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੈਂਕਿਗ
ੰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ
ਬੈਂਕਿਗ
ੰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ


ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (GIC)




ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ


ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰਖਿ
ੱ ਆ
ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਿਕਉਰੀਟੀਜ਼, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੌਕ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਬਚਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ


ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਜੂਕਸ਼
ੇ ਨ ਸੇਵਿੰਗ ਪਲਾਨ (RESP)



ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੇਵਿੰਗ ਪਲਾਨ (RRSP)




ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਬਚਤ ਖਾਤਾ (TFSA)


ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜਹਾ੍ ਈ ਲਈ ਬਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਖਾਸ ਬਚਤ ਪਲਾਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ RRSP ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ
ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖਾਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਥੋੜਹੇ੍ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਤੇ ਲੰ ਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗੈ ਹੈ ਕਿਉ ਂਕਿ
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰ-ਮੁਕਤ ਵਧਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ, td.com 'ਤੇ ਜਾਓ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਿਵੇਂ
ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਨਿੱ ਜੀ ਬੈਂਕਿਗ
ੰ
ੱ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ATMs ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿਗ
ਉਤਰੀ
ੰ ਕਰਨਾ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉ ਂਦੇ ਹਾਂ।

TD ਬ੍ਰਾਂਚ

TD ATMs

	ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰੋ, ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਖਰੀਦੋ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ
ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਕਢਵਾਓ।

	ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਮਸ਼ੀਨ ATMs ਤਕ ਪਹੁਚ
ੰ ਦਾ
ਅਨੰ ਦ ਮਾਣੋ।

	ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ ਹਾ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਿਗ
ੰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ
ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ
ਬੁਕ ਕਰੋ।

	ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ATM
ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ।
	TD ATMs 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟ ਕਢਵਾਓ: $5, $20, $50, $100

ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਬੈਂਕਿਗ
ੰ
ਸੁਰਖਿ
ੱ ਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿਗ
ੰ ਟੂਲਾਂ ਤਕ ਪਹੁਚ
ੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੋ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ ਹਾ ਦੀ ਬੈਂਕਿਗ
ੰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ।

TD ਐਪ

EasyWeb ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿਗ
ੰ

EasyLine ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੈਂਕਿਗ
ੰ

	ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਾਤੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ,
ਟ੍ ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ TD ਕ੍ਰੈਡਿਟ
ਕਾਰਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ

	ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਰਾਮ ਅਤੇ
ਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿਗ
ੰ ਕਰੋ

	ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ
TD VoicePrint ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

	ਟ੍ ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ

	ਆਟੋਮੇਟਡ ਸੇਵਾ ਤਕ ਤੁਰਤ
ੰ ਪਹੁਚ
ੰ

	TD Simply Save ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ
ਅਧਿਕਾਰਤ ਟ੍ ਰਾਂਸਫਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ
ਕਰੋ

	ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

	TD ਗਲੋ ਬਲ ਟ੍ ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ
ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ
ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜ1ੋ

	ਖਾਤੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਤੇ
ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇਖੋ ਅਤੇ
ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਸੇ ਟ੍ ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ

	ਦਿਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ
ਉਪਲਬਧ

	
Interac e-Transfer® ਦੇ ਨਾਲ
ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਭੇਜੋ

	ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰੋ

	ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, TD ਨਾਲ
ਸੰਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ
ਬਾਰੇ ਬੈਂਕਿਗ
ੰ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

	ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰੋ
	ਕੋਈ TD ਬ੍ਰਾਂਚ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ATM
ਲੱ ਭ ੋ

1
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	ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੈਂਕਿਗ
ੰ ਮਾਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

	ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਪਾਓ

	ਚੈੱਕ ਦੇਖੋ
	TD ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਿੱਲ ਅਦਾ
ਕਰੋ

1
EN
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TD ਐਪ ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਕਰੋ

EasyWeb 'ਤੇ ਜਾਓ
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ਸਮਰਥਤ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ।

EasyLine ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਜਾਣੋ ਕਿ
ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਿੰਨੀ
ਅਸਾਨ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ

ਸਥਾਨਕ ਮਨੀ ਟ੍ ਰਾਂਸਫਰ

	ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਰਖਿ
ੱ ਅਤ
ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ
ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ Interac
e-Transfer® ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
	ਤੁਸੀਂ Interac e-Transfer® ਦੇ
ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।
	ਇਸ ਤਕ EasyWeb ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ TD
ਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁਚਿ
ੰ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੀ ਟ੍ ਰਾਂਸਫਰ
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ਗਲੋ ਬਲ ਮਨੀ ਟ੍ ਰਸ
ਾਂ ਫਰ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਲਈ TD ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ
ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਮਾਰਕਿਟਪਲੇ ਸ
	
Western Union® ਮਨੀ ਟ੍ ਰਸ
ਾਂ ਫਰSM: 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ Western
Union® ਏਜੰਟ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਨਕਦ ਪਿਕ-ਅਪ2 ਲਈ ਪੈਸੇ ਭੇਜੋ।

	
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ ਟ੍ ਰਸ
ਾਂ ਫਰ: ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ
ਟ੍ ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ।
	
Visa Direct: ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇ Visa Direct
ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, Visa ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਰੀਲੋ ਡਬ
ੇ ਲ ਪ੍ਰੀਪੇਡ
Visa ਕਾਰਡ3 ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜੋ।
	
ਵਾਇਰ ਟ੍ ਰਸ
ਾਂ ਫਰ: ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ TD ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ TD ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ
ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਵਧੇਰੇ ਜਾਣੋ

2
3

Western Union ਏਜੰਟ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪਿਕਅਪ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦਨ
ੁ ੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ Visa ਕ਼੍ਡਿ
ਰੈ ਟ, ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਰੀਲੋ ਡਬ
ੇ ਲ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਕਾਰਡ ਯੋਗ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਨਕ ਨਿਯਾਮਕ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਰੀਲੋ ਡਬ
ੇ ਲ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਉਤਪਾਦਾਂ
'ਤੇ Visa Direct ਭੁ ਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੀਲੋ ਡਬ
ੇ ਲ ਯੂ ਥ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਕਾਰਡ, ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ਲਈ ਕਾਰਡ ਅਤੇ Visa ਟ੍ ਵ
ਰੈ ਲ ਕਾਰਡ।

ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ

ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ
ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੁ ਗਤਾਨਾਂ
ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਤੇ ATM

ਮੋਬਾਈਲ ਚੈੱਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ4

	ਆਪਣੇ TD ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ
ਕਰਵਾਓ।

	TD ਐਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਚੈੱਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ
ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ
ਸੁਰਖਿ
ੱ ਅਤ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰੋ
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TD ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਚੇਤਨਾਵਾਂ

5

ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ TD ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ
ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ
ਤਤਕਾਲੀ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹੇ ਪਾਓ।

TD MySpend

6
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	ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਬਚਤ
ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਖਾਸ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

TD MySpend ਐਪ ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨੇ
https://www.tdcanadatrust.com/products-services/banking/electronic-banking/mobile/tdmyspend.jsp?click=tdct:p:footer:en

ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਜ਼ (PAD)

ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰੋ

ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਭੁ ਗਤਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਸਮੇਂ
ਸਿਰ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ।

	TD ਐਪ ਜਾਂ EasyWeb ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ
ਆਨਲਾਈਨ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰੋ।

ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਤੇ ATM
	ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਾਂ ATM 'ਤੇ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ
ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ EasyLine ਟੈਲੀਫੋਨ
ਬੈਂਕਿਗ
ੰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ।

 ੈੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਚੈੱਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਚੈੱਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਚ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
5
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਨੰ ਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪਤਾ ਲੱ ਗਣ 'ਤੇ ਤੁਰਤ
ੰ TD ਧੋਖਾਧੜੀ ਸੁਚੇਤਨਾ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਾਂਗੇ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰਕੇ
ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ। TD ਧੋਖਾਧੜੀ ਸੁਚੇਤਨਾ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ TD ਗਾਹਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੰ ਬਰ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਕ ਪਤਾ
ਹੈ। ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱ ਗਣ ਵੇਲੇ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ ਬਰ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੈਲੂਲਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
6
TD ਐਪ ਅਤੇ TD MySpend ਐਪ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਿਆਰੀ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਕੈਰੀਅਰ ਸੁਨੇਹਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
4

ਵਧੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ
ਜਲਦ ਸੁਝਾਅ

1

ATM ਫੀਸਾਂ

ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਕੇ, TD ATMs ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ
ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-TD ATMs
ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ATM ਫੀਸ ਦਾ
ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

4

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ
ਵਾਧੂ-ਸਹੂਲਤਾਂ

 ਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ
ਅ
ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਛੋਟਾਂ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ
ਸਕਦੇ ਹਨ।

7

NSF ਫੀਸਾਂ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ
ਵਿੱਚ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਗੈਰ ਆਪਣੇ ਡੈਬਿਟ
ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੈੱਕ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ
ਫੰਡ ਟ੍ ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋ ੜੀਂਦੇ
ਫੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ (NSF) ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ
ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

2

Interac
e-Transfer®

5

ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਫੀਸਾਂ

8

ਓਵਰਡਰਾਫਟ
ਸੁਰਖੱ ਿਆ

ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇਜੀ ਨਾਲ
ਪੈਸੇ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਚੈੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ
ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱ ਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣਾ ਘੱਟ-ੋ ਘੱਟ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਕਾਇਆ
ਪਤਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਾਤਾ ਫੀਸ ਤੋਂ
ਬਚਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ।

ਇਹ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟਿਆਂ ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਕਿਗ
ੰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ
ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ NSF ਫੀਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ
ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਕਲਪਿਕ ਉਤਪਾਦ ਲਈ
ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ।

3

ਰਿਵਾਰਡ

ਅਜਿਹਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਚੁਣੋ ਜੋ ਖਰੀਦਦਾਰੀ
'ਤੇ ਟ੍ ਵ
ਰੈ ਲ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਰਿਵਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।

6

ਟ੍ ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਲਿਮਟਾਂ
'ਤੇ ਫੀਸਾਂ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਟ੍ ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਲਿਮਟਾਂ ਹੁਦ
ੰ ੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ
ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਲਿਮਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੋ।

9

ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ

ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱ ਜੀ
ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ
ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ।
TD ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿਗ
ੰ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਕਾਮਯਾਬੀ 'ਤੇ ਮਦਦ
ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਈ ਸਲਾਹ ਅਤੇ
ਡਿਜੀਟਲ ਟੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋ ੜਵੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ।
ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਓ

300

900

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਕੀ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ?
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਪਸੀ-ਅਦਾਇਗੀ
ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇੱਕ
ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੇਟਿਗ
ੰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰਤ
ੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ।

ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ
ਰੱਖਣਾ ਹੈ
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲਈ
ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣਾ। ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਸਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਤਿਹਾਸ
ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ
ਸਹੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੱ ਭਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਯਾਦ
ਰੱਖੋ:

ਚੰਗਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਮਾਇਨੇ ਕਿਉ ਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ



ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰੋ



ੱ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ
ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਉਪਰ

	ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱ ਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਚੰਗੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿਗ
ੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ
ਫੋਨ ਪਲਾਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁਚ
ੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਣ
ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਟੀਚੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ

ਨਿਯਮਿਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ
ਪੈਸੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ।

ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ 3-6
ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ
ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ
ਬਚਤ ਕਰੋ।

 ਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ
ਆ
ਆਪਣੇ-ਆਪ ਬਚਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ
ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ
ਟ੍ ਰਾਂਸਫਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸਹੀ
ਨਿਵੇਸ਼ ਉਤਪਾਦ ਚੁਣ।ੋ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ।

ਕਾਰ ਖਰੀਦਣੀ

ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ

ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕਾਰ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫਿਟ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਵਰਤਿਆ ਵਾਹਨ ਲੈ ਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜਹਾ੍ ਈ ਲਈ ਬਚਤ
ਕਰਨੀ
ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਜੂਕਸ਼
ੇ ਨ ਸੇਵਿੰਗ ਪਲਾਨ (RESP)
ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ
ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੋਸਟ-ਸੈਕਡ
ੰ ਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਚਤ
ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟ੍ ਰੇਡ ਕਰਨਾ
TD ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਟ੍ ਼ਡਿ
ਰੇ ਗ
ੰ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ,
ਆਨਲਾਈਨ ਟੂਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਈ
ੱ ਆ
ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ, td.com 'ਤੇ ਜਾਓ

	ਤੁਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ
ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਹੋਵ,ੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ
ਬਣਨ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ
ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ।

ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਿਗ
ੰ ਸੰਬੰਧੀ
ਸਾਰੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਲਓ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ
ਬੈਂਕਿਗ
ੰ ਹੱਲ ਪਾਓ।

ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
TD Wealth ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ
ਸਲਾਹ ਮੁਹਈ
ੱ ਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਰੋਜ਼ਮਰ੍ ਹਾ ਦੀ ਬੈਂਕਿਗ
ੰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਟ੍ ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ,
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜਹਾ੍ ਈ ਦੇ ਲਈ ਲੋ ੜ
ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ, TD ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ।

ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਬਚਾਉਣਾ
 ਜਿਸਟਰਡ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੇਵਿੰਗ ਪਲਾਨ
ਰ
(RRSP) ਅਰਾਮਦੇਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਟੈਕਸ
ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਭ ਮੁਹਈ
ੱ ਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀ
ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ
'ਤੇ ਧਿਆਨ
ਦਿਓ।
ਇਹ ਕੁਝ ਸਰਲ ਸੇਧਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੋਸ ਵਿੱਤੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ
ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਯੋਜਨਾ

ਬਚਤ

ਖਰਚਾ

ਉਧਾਰ

ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਬਣਾਓ।

ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ
ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੋ।

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਲਓ।

ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ TD
ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ
ਕਰੋ।

ਲੰ ਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੋਖੀਆਂ
ਬੱਚਤਾਂ ਜਾਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਰੱਖੋ।

ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ
ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰੋ।

ੱ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਬਣਾ
ਉਤਮ
ਕੇ ਰੱਖੋ।

ਕੋਈ ਸਵਾਲ?

ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 1-866-222-3456 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਟੈਕਸਟ ਟੈਲੀਫੋਨ (TTY) 1-800-361-1180.
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ, td.com 'ਤੇ ਜਾਓ

