
ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ
ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ
ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ
ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ
ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ
ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ
ਕਨੈੇਡਾ ਵਿਚੱ ਤੁਹਾਡ ੇਵਿਤੱੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਇੱਥੋਂ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ 

® The TD ਲੋਗੋ ਅਤ ੇਹਰੋ ਟ੍ਡੇ-ਮਾਰਕ The Toronto-Dominion Bank ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਹਨ।



TD ਵਿਚੱ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹ।ੈ

ਸਾਨੰੂ ਚਣੁਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਇਕੱ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਵਚੱ ਵਸਣ ਦੀਆਂ ਚਣੁਤੌੀਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝਦ ੇ
ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈੇਡਾ ਵਵਚੱ ਆਪਣ ੇਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਕਰ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 
ਤਤਕਾਲੀ ਅਤ ੇਭਵਵਖੱ ਦੀਆਂ ਬੈਂਵਕਗੰ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਵਵਚੱ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ।



ਕਨੈੇਡਾ ਦੀ ਬੈਂਵਕਗੰ ਵਿਚੱ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹ।ੈ

ਕਨੈੇਡੀਅਨ ਬੈਂਵਕਗੰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਿਤ ਸਿਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਿਲੀ 
ਬੈਂਵਕਗੰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਨਵੀਆਂ ਹ ੋਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

ਵਨਿਸ਼ੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਿਤ ਸ਼ਬਦਾਿਲੀ
	 	 	ਗਰਟੰੀਸ਼ੁਦਾ ਇਨਿਸੈਟਮੈਂਟ ਸਰਟੀਵਿਕਟੇ (GIC)

ਇਹ ਇਕੱ ਅਵਜਹ ੇਵਕਸਮ ਦਾ ਵਨਵਸ਼ੇ ਹ ੈਜੋ ਇਕੱ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਵਨਰਧਾਰਤ ਵਵਆਜ ਦੀ ਦਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਮੂਲ ਵਨਵਸ਼ੇ ਦੀ ਸੁਰਵੱਖਆ 
ਦੀ ਗਰਟੰੀ ਵਦਦੰਾ ਹ।ੈ

	 	 	ਵਮਊਚਲ ਿੰਡ 
ਇਹ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਤਰੌ 'ਤ ੇਪ੍ਬੰਵਧਤ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੁਦੰ ੇਹਨ ਵਜੱਥੇ ਵਸਕਉਰੀਟੀਜ਼, ਆਮ ਤਰੌ 'ਤ ੇਸਟਕੌ ਅਤ ੇਬਾਡਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕਠੱੇ ਕੀਤ ੇਜਾਂਦ ੇਹਨ।

ਬਚਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਿਤ ਸ਼ਬਦਾਿਲੀ
	 	  ਰਵਿਸਟਰਡ ਐਿੂਕਸ਼ੇਨ ਸੇਵਿਗੰ ਪਲਾਨ (RESP)

ਇਕੱ ਖਾਸ ਵਕਸਮ ਦਾ ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਵਜਸਟਰ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਅਤ ੇਵਜਸ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਪਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ ੈਜੋ 
ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜਾ੍ਈ ਲਈ ਬਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦੰ ੇਹਨ।

	 	 	ਰਵਿਸਟਰਡ ਵਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੇਵਿਗੰ ਪਲਾਨ (RRSP) 
ਇਕੱ ਖਾਸ ਬਚਤ ਪਲਾਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਨਾਲ ਰਵਜਸਟਰ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਡ ੇਵਲੱੋਂ  RRSP ਵਵਚੱ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਵਸਆਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡ ੇਇਨਕਮ ਟਕੈਸ ਨੰੂ 
ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਵਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

	 	 	ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਬਚਤ ਖਾਤਾ (TFSA) 
ਇਹ ਖਾਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਨਾਲ ਰਵਜਸਟਰ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਅਤ ੇਇਹ ਥੋੜ੍ ੇਸਮੇਂ ਦ ੇਅਤ ੇਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦ ੇਟੀਵਚਆਂ ਲਈ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੱ ਬਹਤੁ ਵਧੀਆ ਢਗੰੈ ਹ ੈਵਕਉਵਂਕ 
ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਨੰੂ ਕਰ-ਮੁਕਤ ਵਧਣ ਵਦਦੰਾ ਹ।ੈ

ਰਜੋ਼ਮਰ੍ਾ ਦ ੇਬੈਂਵਕਗੰ ਉਤਪਾਦ ਅਤ ੇਸੇਿਾਿਾਂ

ਿਖੱ-ਿਖੱ ਵਕਸਮ ਦ ੇਖਾਵਤਆਂ ਬਾਰ ੇਿਿੇਰ ੇਿਾਣਨ ਲਈ, td.com 'ਤ ੇਿਾਓ

ਚੈਵਕਗੰ ਖਾਤ ੇ
	  ਵਨਯਵਮਤ, ਰਜੋ਼ਮਰ੍ਾ ਦੀਆਂ ਟ੍ਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ 

ਲਈ ਇਕੱ ਖਾਤਾ। 

	  ਇਸ ਖਾਤ ੇਤਕ ਪਹੁਚੰ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ 
ਇਕੱ ਤਰੀਕਾ ਹ ੈਡਵੈਬਟ ਕਾਰਡ ਦ ੇਰਾਹੀਂ, 
ਵਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ATMs ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ 
ਸਕਦ ੇਹ ੋਅਤ ੇਸਟਰੋ ਵਵਚੱ, ਆਨਲਾਈਨ 
ਅਤ ੇਦਨੁੀਆ ਭਰ ਵਵਚੱ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ 
ਸਕਦ ੇਹ।ੋ

	  ਇਹ ਖਾਤ ੇਆਮ ਤਰੌ 'ਤ ੇਵਵਆਜ ਨਹੀਂ ਵਦਦੰ ੇ
ਹਨ ਅਤ ੇਇਹਨਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ 
ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ।ੈ

ਬਚਤ ਖਾਤ ੇ
	  ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੰੂ ਪਾਸੇ ਰਖੱਣ ਲਈ ਇਕੱ ਖਾਤਾ 

ਵਜਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਰਤੰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ 
ਜ਼ਰਰੂਤ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ

	  ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਾਂ 
ਕਰਵਾਉਣ, ਕਢਵਾਉਣ, ਜਾਂ ਟ੍ਾਸਂਫਰ ਕਰਨ 
ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਤਕ ਪਹੁਚੰ ਵਦਦੰਾ ਹ।ੈ

	  ਤੁਸੀਂ ਵਵਆਜ ਕਮਾ ਸਕਦ ੇਹ,ੋ ਪਰ ਇਹ 
ਖਾਤ ੇਅਕਸਰ ਚੈਵਕਗੰ ਖਾਤ ੇਦ ੇਪਲਾਨਾਂ 
ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵਨਕਾਸੀਆਂ ਮੁਹਈੱਆ ਕਰਦ ੇ
ਹਨ।

ਕ੍ਵੈਡਟ ਕਾਰਡ 
	  ਕ੍ਵੈਡਟ ਕਾਰਡ ਇਕੱ ਵਕਸਮ ਦ ੇਸੁਰਵੱਖਅਤ 

ਜਾਂ ਅਸੁਰਵੱਖਅਤ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਗਂ ਕਮੰ ਕਰਦਾ 
ਹ ੈਵਜਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਣੇੀ 
ਪੈਂਦੀ ਹ।ੈ 

	  ਕ੍ਵੈਡਟ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ 
ਲਈ ਇਕੱ ਮਨਜੂ਼ਰ ਕੀਤੀ ਵਲਮਟ ਵਵਚੱੋਂ 
ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਦਦੰਾ ਹ,ੈ ਵਜਸ ਨਾਲ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਰਤੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ 
ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।

	  ਕਈ ਕ੍ਵੈਡਟ ਕਾਰਡ ਵਰਤ ੇਜਾਣ 'ਤ ੇਵਾਧੂ-
ਸਹਲੂਤਾਂ ਜਾਂ ਵਰਵਾਰਡ ਮੁਹਈੱਆ ਕਰਦ ੇ
ਹਨ।



TD ਬ੍ਾਂਚ 
	  ਵਬੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ,ੋ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਖਰੀਦੋ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਾਂ 

ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਕਢਵਾਓ।

	  ਆਪਣੀਆਂ ਰਜੋ਼ਮਰ੍ਾ ਦੀਆਂ ਬੈਂਵਕਗੰ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਸੇ 
ਬ੍ਾਂਚ ਵਵਚੱ ਆਓ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੰੂ ਵਮਲਣ ਵਾਸਤ ੇਅਪਾਇਟੰਮੈਂਟ 
ਬੁਕ ਕਰ।ੋ

TD ATMs 
	  ਪੂਰ ੇਕਨੈੇਡਾ ਅਤ ੇਅਮਰੀਕਾ ਵਵਚੱ ਗ੍ੀਨ ਮਸ਼ੀਨ ATMs ਤਕ ਪਹੁਚੰ ਦਾ 

ਅਨੰਦ ਮਾਣ।ੋ

	  ਕਨੈੇਡਾ ਵਵਚੱ ਵਕਤ ੇਵੀ ਗ੍ੀਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤ ੇਕਈੋ ਵੀ ATM 
ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ।

	  TD ATMs 'ਤ ੇਵਖੱ-ਵਖੱ ਤਰ੍ਾਂ ਦ ੇਨੋਟ ਕਢਵਾਓ: $5, $20, $50, $100

ਵਨੱਿੀ ਬੈਂਵਕਗੰ
ਉਤੱਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਵਵਚੱ ਬ੍ਾਂਚਾਂ ਅਤ ੇATMs ਦ ੇਵਵਆਪਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦ ੇਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਬੈਂਵਕਗੰ ਕਰਨਾ ਸੁਵਵਧਾਜਨਕ ਅਤ ੇਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਦਂ ੇਹਾਂ।

ਸਾਡ ੇਨਾਲ 
ਬੈਂਕਿਗੰ ਕਿਵੇਂ 
ਿਰਨੀ ਹ।ੈ



ਸਿ-ੈਸੇਿਾ ਬੈਂਵਕਗੰ
ਸੁਰਵੱਖਅਤ ਵਡਜੀਟਲ ਬੈਂਵਕਗੰ ਟਲੂਾਂ ਤਕ ਪਹੁਚੰ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ੋਜੋ ਰਜੋ਼ਮਰ੍ਾ ਦੀ ਬੈਂਵਕਗੰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੰੂ ਵਾਕਈ ਵਵਚੱ ਖੋਲ੍ਦ ੇਹਨ।

TD ਐਪ

	  ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਾਤ ੇਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ, 
ਟ੍ਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਇਵਤਹਾਸ ਅਤ ੇTD ਕ੍ਵੈਡਟ 
ਕਾਰਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਖੋੇ 

	  ਆਪਣ ੇਸਥਾਨ ਦ ੇਅਧਾਰ 'ਤ,ੇ TD ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਵਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤ ੇਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ 
ਬਾਰ ੇਬੈਂਵਕਗੰ ਸੁਝਾਅ ਅਤ ੇਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ

	  TD ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਾਸਂਫਰ ਦ ੇਨਾਲ ਦਨੁੀਆ 
ਵਵਚੱ ਲਗਭਗ ਵਕਤ ੇਵੀ ਪਵਰਵਾਰ ਅਤ ੇ
ਦੋਸਤਾਂ ਨੰੂ ਪੈਸੇ ਭਜੇ1ੋ

	  Interac e-Transfer® ਦ ੇਨਾਲ 
ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਭਜੇੋ

	  ਕਨੈੇਡੀਅਨ ਵਬੱਲ ਅਦਾ ਕਰੋ

	  ਕਈੋ TD ਬ੍ਾਂਚ, ਵਨਵਸ਼ੇਕ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ATM 
ਲੱਭੋ

EasyWeb ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਵਕਗੰ 

	  ਆਪਣ ੇਘਰ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਅਰਾਮ ਅਤ ੇ
ਸੁਵਵਧਾ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਵਕਗੰ ਕਰੋ

	  ਟ੍ਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤ ੇਨਜ਼ਰ ਰਖੋੱ

	  TD Simply Save ਅਤ ੇਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ 
ਅਵਧਕਾਰਤ ਟ੍ਾਸਂਫਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ 
ਕਰੋ

	  ਖਾਤ ੇਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਤ ੇ
ਆਨਲਾਈਨ ਸਟਟੇਮੈਂਟਾਂ ਦਖੋੇ ਅਤ ੇ
ਖਾਵਤਆਂ ਵਵਚਕਾਰ ਪੈਸੇ ਟ੍ਾਸਂਫਰ ਕਰ ੋ

	  ਆਪਣ ੇਖਾਤ ੇਵਵਚੱ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰੋ

	  ਚੈੱਕ ਦਖੋੇ

	  TD ਦ ੇਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 
ਕਪੰਨੀਆਂ ਲਈ ਕਨੈੇਡੀਅਨ ਵਬੱਲ ਅਦਾ 
ਕਰੋ

EasyLine ਟੈਲੀਿੋਨ ਬੈਂਵਕਗੰ 

	  ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ 
TD VoicePrint ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

	  ਆਟੋਮੇਟਡ ਸੇਵਾ ਤਕ ਤੁਰਤੰ ਪਹੁਚੰ

	  ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਵਚੱ ਜਵਾਬ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ

	  ਟਲੈੀਫੋਨ ਬੈਂਵਕਗੰ ਮਾਹਰ ਦ ੇਨਾਲ ਜੁੜੋ

	  ਵਦਨ ਦ ੇ24 ਘੰਟੇ, ਹਫ਼ਤ ੇਦ ੇ7 ਵਦਨ 
ਉਪਲਬਧ

	  ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਵਚੱ ਜਵਾਬ ਪਾਓ

1
EN

https://www.td.com/ca/en/personal-banking/solutions/ways-to-bank/online-banking/

TD ਐਪ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ EasyWeb 'ਤ ੇਿਾਓ EasyLine ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ

1 ਸਮਰਥਤ ਦੇਸ਼ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਵਕ ਟ੍ਾਸਂਫਰ ਦ ੇਸਾਰ ੇਢਗੰ ਸਾਰ ੇਦੇਸ਼ਾਂ ਵਵਚੱ ਕਮੰ ਨਾ ਕਰਨ।

1
EN

https://www.td.com/ca/en/personal-banking/solutions/ways-to-bank/online-banking/

9
EN

https://www.td.com/ca/en/personal-banking/contact-us/



ਪੈਸੇ ਭਿੇਣੇ ਅਤ ੇਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨੇ

ਜਾਣੋ ਕਿ 
ਬੈਂਕਿਗੰ ਕਿਨੰੀ 
ਅਸਾਨ ਹ ੋ
ਸਿਦੀ ਹ।ੈ

ਸਥਾਨਕ ਮਨੀ ਟ੍ਾਸਂਿਰ 
	  ਕਨੈੇਡਾ ਵਵਚੱ ਵਕਤ ੇਵੀ ਸੁਰਵੱਖਅਤ 

ਅਤ ੇਕਾਰਗਰ ਢਗੰ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਭਜੇਣ 
ਅਤ ੇਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ Interac 
e-Transfer® ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ।ੋ 

	  ਤੁਸੀਂ Interac e-Transfer® ਦ ੇ
ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾ ਵੀ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ

	  ਇਸ ਤਕ EasyWeb ਅਤ ੇਨਾਲ ਹੀ TD 
ਐਪ ਦ ੇਰਾਹੀਂ ਪਹੁਵੰਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੀ ਟ੍ਾਸਂਿਰ 
   ਗਲੋਬਲ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤ ੇਪੈਸੇ ਭਜੇਣ ਲਈ TD ਦ ੇਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇਕੱ 

ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਮਾਰਵਕਟਪਲੇਸ 

   Western Union® ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰSM: 200 ਤੋਂ ਵਧੱ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਵਚੱ ਵਕਸੇ Western 
Union® ਏਜੰਟ ਦ ੇਵਟਕਾਣ ੇ'ਤ ੇਨਕਦ ਵਪਕ-ਅਪ2 ਲਈ ਪੈਸੇ ਭਜੇੋ। 

   ਅੰਤਰਰਰਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ: ਦਨੁੀਆ ਭਰ ਵਵਚੱ ਵਕਸੇ ਪ੍ਾਪਤਕਰਤਾ ਦ ੇਬੈਂਕ ਖਾਤ ੇਵਵਚੱ ਵਸੱਧਾ 
ਟ੍ਾਸਂਫਰ ਕਰ।ੋ 

   Visa Direct: ਆਪਣ ੇਪ੍ਾਪਤਕਰਤਾ ਦ ੇVisa Direct 
ਡਵੈਬਟ ਕਾਰਡ, Visa ਕ੍ਵੈਡਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਰੀਲੋਡਬੇਲ ਪ੍ੀਪੇਡ 
Visa ਕਾਰਡ3 ਵਵਚੱ ਪੈਸੇ ਭਜੇੋ। 

   ਵਰਇਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ: ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ TD ਬ੍ਾਂਚ ਦ ੇਰਾਹੀਂ ਆਪਣ ੇTD ਖਾਤ ੇਵਵਚੱ 
ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਨੈੇਡਾ ਵਵਚੱ ਅਤ ੇਦਨੁੀਆ ਭਰ ਵਵਚੱ ਪੈਸੇ ਭਜੇ ਅਤ ੇਪ੍ਾਪਤ 
ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ
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ਿਿੇਰੇ ਿਾਣੋ

2 Western Union ਏਜੰਟ ਦ ੇਵਟਕਾਣ ੇਪ੍ਾਪਤਕਰਤਾ ਲਈ ਵਵਕਲਵਪਕ ਵਪਕਅਪ ਵਵਕਲਪ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਸਕਦ ੇਹਨ।
3  ਦਨੁੀਆ ਭਰ ਦ ੇਵਜ਼ਆਦਾਤਰ Visa ਕ੍ੈ਼ਵਡਟ, ਡਵੈਬਟ ਅਤ ੇਰੀਲੋਡਬੇਲ ਪ੍ੀਪੇਡ ਕਾਰਡ ਯੋਗ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਵਵਤੱੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਨਕ ਵਨਯਾਮਕ ਜਾਂ ਹਰੋਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦ ੇਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਰੀਲੋਡਬੇਲ ਪ੍ੀਪੇਡ ਉਤਪਾਦਾਂ 
'ਤ ੇVisa Direct ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤ ੇਪਾਬੰਦੀ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਰੀਲੋਡਬੇਲ ਯੂਥ ਪ੍ੀਪੇਡ ਕਾਰਡ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਡੰ ਲਈ ਕਾਰਡ ਅਤ ੇVisa ਟ੍ਵੈਲ ਕਾਰਡ।



4  ਚੈੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਰੌ 'ਤ ੇਵਕਸੇ ਕਨੈੇਡੀਅਨ ਵਵਤੱੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦ ੇਨਾਮ 'ਤ ੇਹਣੋ ੇਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। ਕਨੈੇਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਵਵਚੱ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਚੈੱਕਾਂ ਨੰੂ ਯੋਗ ਕਨੈੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਾਤ ੇਵਵਚੱ ਜਮ੍ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਅਮਰੀਕੀ ਕਰੰਸੀ ਵਵਚੱ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਚੈੱਕਾਂ ਨੰੂ ਯੋਗ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਖਾਤ ੇਵਵਚੱ ਜਮ੍ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ

5  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਜ਼ੰਮੇਦਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹ ੈਵਕ ਸਾਡ ੇਕਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਨੰਬਰ ਹ,ੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹ ੈਅਤ ੇਜੇ ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੰੂ ਸੂਵਚਤ ਕਰਦ ੇਹ।ੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਵਧੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤ ੇਤੁਰਤੰ TD ਧੋਖਾਧੜੀ ਸੁਚੇਤਨਾ ਟਕੈਸਟ ਸੁਨੇਹਾ ਭਜੇਾਗਂੇ; ਹਾਲਾਂਵਕ, ਟਕੈਸਟ ਸੁਨੇਹ ੇਦੀ ਪ੍ਾਪਤੀ ਵਵਚੱ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰਕ ੇ
ਦਰੇੀ ਜਾਂ ਰਕੁਾਵਟ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ ੈਵਜਵੇਂ ਵਕ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਬੰਦ ਹਣੋਾ, ਇਕੱ ਤੋਂ ਵਧੱ ਤੀਜੀ-ਵਧਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ। TD ਧੋਖਾਧੜੀ ਸੁਚੇਤਨਾ ਟਕੈਸਟ ਸੁਨੇਹ ੇਵਸਰਫ ਉਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਭਜੇੇ ਜਾਣਗੇ ਵਜਨ੍ਾਂ ਕਲੋ ਆਪਣੀ TD ਗਾਹਕ ਪ੍ੋਫਾਈਲ ਵਵਚੱ ਕਨੈੇਡੀਅਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤ ੇਕਨੈੇਡੀਅਨ ਡਾਕ ਪਤਾ 
ਹ।ੈ ਟਕੈਸਟ ਸੁਨੇਹ ੇਦੀ ਪ੍ਾਪਤੀ ਵਵਚੱ ਤਾਂ ਵੀ ਦਰੇੀ ਜਾਂ ਰਕੁਾਵਟ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਜੇਕਰ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਵਧੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਵਲੇੇ ਫਾਈਲ ਵਵਚੱ ਮੌਜੂਦ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹ ੈਅਤ/ੇਜਾਂ ਸੈਲੂਲਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ

6  TD ਐਪ ਅਤ ੇTD MySpend ਐਪ ਮੁਫ਼ਤ ਵਵਚੱ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਵਕ, ਵਮਆਰੀ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਕਰੈੀਅਰ ਸੁਨੇਹਾ ਅਤ ੇਡਟੇਾ ਰਟੇ ਲਾਗੂ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ।

ਆਪਣੇ ਵਬੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨੇ

ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਿਮ੍ਾਂ ਕਰਿਾਉਣੇ

ਡਾਇਰਕੈਟ ਵਡਪਾਵਜ਼ਟ 

ਤੁਹਾਡ ੇਰਜੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੱੋਂ  ਭੁਗਤਾਨਾਂ 
ਨੰੂ ਵਸੱਧਾ ਤੁਹਾਡ ੇਬੈਂਕ ਖਾਤ ੇਵਵਚੱ ਜਮ੍ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਬ੍ਾਂਚ ਅਤ ੇATM 

  ਆਪਣ ੇTD ਖਾਵਤਆਂ ਵਵਚੱ ਖੁਦ ਜਾ ਕ ੇਪੈਸੇ ਜਮ੍ਾਂ 
ਕਰਵਾਓ।

ਮੋਬਾਈਲ ਚੈੱਕ ਵਡਪਾਵਜ਼ਟ4 

  TD ਐਪ ਦ ੇਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਚੈੱਕ ਦੀ ਫਟੋ ੋਵਖੱਚ 
ਕ ੇਉਸ ਨੰੂ ਜਮ੍ਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ

ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਅਵਿਕਾਰਤ ਕਰਜ਼ (PAD)

ਆਟੋਮੈਵਟਕ ਭੁਗਤਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ੋਤਾਂ ਜੋ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕ ੇਵਕ ਵਬੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ 
ਵਸਰ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ

ਵਬੱਲਾਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ੋ

  TD ਐਪ ਜਾਂ EasyWeb ਦ ੇਰਾਹੀਂ ਵਬੱਲਾਂ ਦਾ 
ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ।ੋ

ਬ੍ਾਂਚ ਅਤ ੇATM 

  ਵਕਸੇ ਬ੍ਾਂਚ ਜਾਂ ATM 'ਤ ੇਖੁਦ ਜਾ ਕ ੇਵਬੱਲਾਂ ਦਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ।ੋ ਤੁਸੀਂ EasyLine ਟਲੈੀਫੋਨ 
ਬੈਂਵਕਗੰ ਦ ੇਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤ ੇਵੀ ਵਬੱਲ ਅਦਾ ਕਰ 
ਸਕਦ ੇਹ।ੋ

ਆਪਣੇ ਪੈਵਸਆਂ ਨੰੂ 
ਸੁਰਵੱਖਅਤ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਬਿਟ ਨੰੂ ਪ੍ਬੰਵਿਤ ਕਰੋ

TD ਿੋਖਾਿੜੀ ਸਚੇਤਨਾਿਾ5ਂ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡ ੇTD ਕ੍ਵੈਡਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਡਵੈਬਟ 
ਕਾਰਡ 'ਤ ੇਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਵਧੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਣੇ ਵਾਲੇ 
ਤਤਕਾਲੀ ਟਕੈਸਟ ਸੁਨੇਹ ੇਪਾਓ।

TD MySpend6 

  ਆਪਣ ੇਖਰਚੇ 'ਤ ੇਨਜ਼ਰ ਰਖੋੱ, ਆਪਣ ੇਬਚਤ 
ਟੀਵਚਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ, ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਵਚੱ ਮਦਦ ਲਈ ਖਾਸ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ।ੋ
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TD MySpend ਐਪ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ



ਿਿੇਰਾ ਿਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤ ੇਿਾਿੂ ਿੀਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 
ਿਲਦ ਸੁਝਾਅ

1 
ਵਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹ ੋਕ,ੇ TD ATMs ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 
ਦੀ ਕਵੋਸ਼ਸ਼ ਕਰ,ੋ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-TD ATMs 
ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ATM ਫੀਸ ਦਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਵਚਆ ਜਾ ਸਕ।ੇ

2
ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤ ੇਆਨਲਾਈਨ ਤਜੇੀ ਨਾਲ 
ਪੈਸੇ ਭਜੇੋ ਅਤ ੇਪ੍ਾਪਤ ਕਰ।ੋ ਚੈੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤ ੇ
ਖਰਚਾ ਅਤ ੇਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

3
ਅਵਜਹਾ ਕ੍ਵੈਡਟ ਕਾਰਡ ਚਣੁ ੋਜੋ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 
'ਤ ੇਟ੍ਵੈਲ ਜਾਂ ਕਸ਼ੈਬੈਕ ਵਰਵਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰ।ੇ

4
 ਅਵਜਹ ੇਖਾਵਤਆਂ ਜਾਂ ਕ੍ਵੈਡਟ ਕਾਰਡ ਦੀ 
ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ੋਜੋ ਛੋਟਾਂ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦ ੇ
ਸਕਦ ੇਹਨ।

5
ਆਪਣਾ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਕਾਇਆ 
ਪਤਾ ਕਰ ੋਅਤ ੇਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਾਤਾ ਫੀਸ ਤੋਂ 
ਬਚਣ ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖੋੱ।

6
ਵਖੱ-ਵਖੱ ਖਾਵਤਆਂ ਦੀਆਂ ਵਖੱ-ਵਖੱ 
ਟ੍ਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਵਲਮਟਾਂ ਹੁਦੰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 
ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇਖਾਤ ੇਵਵਚੱ 
ਸ਼ਾਮਲ ਵਲਮਟ ਦ ੇਅੰਦਰ ਰਹ।ੋ

7
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇਖਾਤ ੇ
ਵਵਚੱ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਦ ੇਬਗੈਰ ਆਪਣ ੇਡਵੈਬਟ 
ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਚੈੱਕ ਵਲਖਦ ੇਹ ੋਜਾਂ 
ਫੰਡ ਟ੍ਾਸਂਫਰ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦ ੇ
ਫੰਡ ਨਾ ਹਣੋ ਕਰਕ ੇ(NSF) ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ 
ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

8
ਇਹ ਕਦ-ੇਕਦਾਈ ਂਹਣੋ ਵਾਲੇ ਘਾਵਟਆਂ ਨੰੂ 
ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਵਚੱ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇ
ਤੁਹਾਡ ੇਚੈਵਕਗੰ ਖਾਤ ੇਵਵਚੱ ਟ੍ਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ 
ਨਾਲ ਹਣੋ ਵਾਲੀ NSF ਫੀਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ 
ਹ।ੈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਵਵਕਲਵਪਕ ਉਤਪਾਦ ਲਈ 
ਦਰਖਾਸਤ ਦਣੇੀ ਪੈਂਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇਮਨਜੂ਼ਰੀ ਪ੍ਾਪਤ 
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ

9
ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਵਨਆਂ ਵਵਚੱ ਇਕੱ ਵਨੱਜੀ 
ਵਵਤੱੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੀਆਂ 
ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਬਦਲਣ 'ਤ ੇਇਕੱ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਸਾਡ ੇਕਲੋ ਵਫਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ 
ਵਦਦੰ ੇਹਾਂ।

ATM ਫੀਸਾਂ

ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤ ੇ
ਵਾਧੂ-ਸਹਲੂਤਾਂ

NSF ਫੀਸਾਂ ਓਵਰਡਰਾਫਟ 
ਸੁਰਕੱਿਆ

ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ 
ਫੀਸਾਂ

ਟ੍ਾਂਜੈਿਸ਼ਨ ਕਲਮਟਾਂ 
'ਤ ੇਫੀਸਾਂ

ਕਵਤੱੀ ਜਾਂਚ

Interac 
e-Transfer®

ਕਰਵਾਰਡ



ਅਸੀਂ ਅਗਾਹਂ ਿਿਣ ਵਿਚੱ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ।

TD ਦ ੇਸਲਾਹਕਾਰ ਕਨੈੇਡਾ ਵਵਚੱ ਬੈਂਵਕਗੰ ਦ ੇਹਰ ਪਵਹਲੂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਵਵਚੱ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ 
ਸਕਦ ੇਹਨ। ਆਪਣ ੇਟੀਚੇ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੰ ਕਰਦ ੇਹਏੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬੀ 'ਤ ੇਮਦਦ 
ਅਤ ੇਪ੍ੋਤਸਾਹਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡ ੇਕਲੋ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਈ ਸਲਾਹ ਅਤ ੇ
ਵਡਜੀਟਲ ਟਲੂਾਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋੜਵਦੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਵਚੱ 
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ।



ਵਨਯਵਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤ ੇਕੁਝ 
ਪੈਸੇ ਪਾਸੇ ਰਖੱਣ ਦੀ ਇਕੱ 
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। 

  ਇਹ ਵਸਫਾਵਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹ ੈਵਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ 3-6 
ਮਹੀਵਨਆਂ ਦ ੇਬੁਵਨਆਦੀ 
ਰਵਹਣ-ਸਵਹਣ ਦ ੇਖਰਚੇ ਦੀ 
ਬਚਤ ਕਰ।ੋ

 ਆਪਣ ੇਟੀਵਚਆਂ ਦ ੇਲਈ 
ਆਪਣੇ-ਆਪ ਬਚਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਆਪਣ ੇਬਚਤ ਖਾਤ ੇ
ਵਵਚੱ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਅਵਧਕਾਰਤ 
ਟ੍ਾਸਂਫਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ।ੋ

ਆਪਣ ੇਪੈਵਸਆਂ ਵਵਚੱ ਵਾਧਾ 
ਕਰਨ ਵਵਚੱ ਮਦਦ ਲਈ ਸਹੀ 
ਵਨਵਸ਼ੇ ਉਤਪਾਦ ਚਣੁ।ੋ

ਕਨੈੇਡਾ ਵਿਚੱ ਤੁਹਾਡ ੇਪਵਹਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਵਨਆ ਂਵਿਚੱ।

ਵਿਤੱੀ ਟੀਚੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ

ਕ੍ਵੈਡਟ ਸਕਰੋ ਕੀ ਹੁਦੰਾ ਹ?ੈ

ਕ੍ਵੈਡਟ ਸਕਰੋ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਅਤ ੇਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਵਾਪਸੀ-ਅਦਾਇਗੀ 
ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਰਕਾਰਡ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ ਕਨੈੇਡਾ ਵਵਚੱ ਆਏ ਇਕੱ 
ਨਵੇਂ ਵਵਅਕਤੀ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹ ੈਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਵੇਟਗੰ ਵਵਚੱ ਸੁਧਾਰ 
ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰਤੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕ੍ਵੈਡਟ ਇਵਤਹਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਵਦਓ। 

ਚੰਗਾ ਕ੍ਵੈਡਟ ਸਕਰੋ ਮਾਇਨੇ ਵਕਉ ਂਰਖੱਦਾ ਹੈ

ਚੰਗੀ ਕ੍ਵੈਡਟ ਰਵੇਟਗੰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਇਟੰਰਨੈੱਟ ਅਤ ੇਮੋਬਾਈਲ 
ਫੋਨ ਪਲਾਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁਚੰ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ, ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਅਤ ੇਵਕਰਾਏ 'ਤ ੇਲੈਣ 
ਵਵਚੱ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ

ਆਪਣਾ ਕ੍ਵੈਡਟ ਸਕਰੋ ਵਕਿੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤ ੇਬਰਕਰਾਰ 
ਰਖੱਣਾ ਹੈ

ਕ੍ਵੈਡਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਕੱ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹ ੈਕ੍ਵੈਡਟ ਕਾਰਡ ਲਈ 
ਦਰਖਾਸਤ ਦਣੇਾ। ਵਨਯਵਮਤ ਤਰੌ 'ਤ ੇਆਪਣ ੇਕ੍ਵੈਡਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 
ਅਤ ੇਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਵੈਡਟ ਇਵਤਹਾਸ 
ਬਣਾਉਣ ਵਵਚੱ ਮਦਦ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਲਈ 
ਸਹੀ ਕ੍ਵੈਡਟ ਕਾਰਡ ਲੱਭਣ ਵਵਚੱ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂ। 

ਇਕੱ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਵੈਡਟ ਕਾਰਡ ਸਥਾਪਤ ਹ ੋਜਾਣ 'ਤ,ੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਯਾਦ 
ਰਖੋੱ:

  ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ੋ

  ਆਪਣੀ ਕ੍ਵੈਡਟ ਵਲਮਟ ਤੋਂ ਉਪੱਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ 

   ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗੇ ਵਕ ਕਈੋ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਵਚੱ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਸਮੱਵਸਆ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹਾ,ਂ ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ੋ

ਆਪਣਾ ਕ੍ਵੈਡਟ ਸਕਰੋ ਅਤ ੇਇਵਤਹਾਸ ਬਣਾਓ

 300 900



ਕਾਰ ਖਰੀਦਣੀ

ਆਵਾਜਾਈ ਦ ੇਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕਾਰ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਣਾ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਜ਼ਰਰੂੀ 
ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡ ੇਬਜਟ ਵਵਚੱ ਵਫਟ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦ ੇਨਾਲ 
ਇਕੱ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਵਰਵਤਆ ਵਾਹਨ ਲੈਣ ਵਵਚੱ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂ।

ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ

  ਤੁਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਲਈ ਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹ,ੋ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈੇਡੀਅਨ ਕ੍ਵੈਡਟ 
ਇਵਤਹਾਸ ਨਾ ਹਵੋ,ੇ ਬਸ਼ਰਤ ੇਵਕ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕ ੇਵਸਨੀਕ ਹ ੋਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕ ੇਵਸਨੀਕ 
ਬਣਨ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਵਦੱਤੀ ਹ ੈਅਤ ੇਤੁਸੀਂ 5 ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਨੈੇਡਾ ਵਵਚੱ 
ਰਵਹਦੰ ੇਹ।ੋ

ਕਨੈੇਡਾ ਵਿਚੱ ਤੁਹਾਡ ੇਪਵਹਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾ ਂਵਿਚੱ।

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜਾ੍ਈ ਲਈ ਬਚਤ 
ਕਰਨੀ

ਰਵਜਸਟਰਡ ਐਜੂਕਸ਼ੇਨ ਸੇਵਵਗੰ ਪਲਾਨ (RESP) 
ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਵਜਸਟਰ ਇਕੱ ਪਲਾਨ ਹ ੈਜੋ ਵਕਸੇ 
ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੋਸਟ-ਸੈਕਡੰਰੀ ਵਸੱਵਖਆ ਲਈ ਬਚਤ 
ਕਰਨ ਵਵਚੱ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ

ਕਾਰਬੋਾਰ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨਾ

ਤੁਹਾਡ ੇਛੋਟ ੇਕਾਰਬੋਾਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਵਕਗੰ ਸੰਬੰਧੀ 
ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਲਓ ਅਤ ੇਲਚਕਦਾਰ 
ਬੈਂਵਕਗੰ ਹਲੱ ਪਾਓ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਦਆਰਥੀ 

ਰਜੋ਼ਮਰ੍ਾ ਦੀ ਬੈਂਵਕਗੰ ਤੋਂ ਲੈ ਕ ੇਪੈਸੇ ਟ੍ਾਸਂਫਰ ਕਰਨ, 
ਕ੍ਵੈਡਟ ਕਾਰਡ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੀ ਪੜਾ੍ਈ ਦ ੇਲਈ ਲੋੜ 
ਅਨੁਸਾਰ ਵਵਤੱੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤਕੱ, TD ਵਵਚੱ ਤੁਹਾਡ ੇ
ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹ।ੈ

ਵਨਿਸ਼ੇ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਟੇ੍ਡ ਕਰਨਾ 

TD ਡਾਇਰਕੈਟ ਇਨਵਸੈਵਟਗੰ ਟ੍ੇ਼ਵਡਗੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, 
ਆਨਲਾਈਨ ਟਲੂ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਈੱਆ 
ਕਰਦਾ ਹ।ੈ

ਪੋਰਟਿੋਲੀਓ ਪ੍ਬੰਿਨ 

TD Wealth ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤ ੇ
ਸਲਾਹ ਮੁਹਈੱਆ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ

ਵਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਬਚਾਉਣਾ 

 ਰਵਜਸਟਰਡ ਵਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੇਵਵਗੰ ਪਲਾਨ 
(RRSP) ਅਰਾਮਦਹੇ ਵਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਟਕੈਸ 
ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਭ ਮੁਹਈੱਆ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ

ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਨ ਲਈ, td.com 'ਤ ੇਜਾਓ



ਖਰਚਾ 
ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ  

ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰਖੋੱ।

ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਸਾਰ ੇਵਬੱਲਾਂ  
ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ।ੋ

ਬਚਤ 
ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਿੰਡ ਬਣਾਓ।

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੋਖੀਆਂ  
ਬੱਚਤਾਂ ਿਾਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਰਖੋੱ।

ਉਿਾਰ 
ਬਹਤੁ ਵਜ਼ਆਦਾ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਲਓ।

ਉਤੱਮ ਕ੍ਵੈਡਟ ਸਕਰੋ ਬਣਾ  
ਕ ੇਰਖੋੱ।

ਯੋਿਨਾ 
ਭਵਿਖੱ ਲਈ ਯੋਿਨਾ ਬਣਾਓ। 

ਵਨਯਵਮਤ ਤਰੌ 'ਤ ੇTD  
ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ  

ਕਰ।ੋ

ਇਹ ਕੁਝ ਸਰਲ ਸੇਿਾਂ ਹਨ ਿੋ ਕਨੈੇਡਾ ਵਿਚੱ ਇੱਕ ਠੋਸ ਵਿਤੱੀ ਬੁਵਨਆਦ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚੱ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 
ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਆਪਣੀ  
ਕਵਤੱੀ ਕਸਹਤ 
'ਤ ੇਕਧਆਨ 
ਕਦਓ।

ਿਈੋ ਸਵਾਲ?
ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। 1-866-222-3456 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰ।ੋ ਟੈਕਸਟ ਟੈਲੀਿੋਨ (TTY) 1-800-361-1180.

ਿਿੇਰ ੇਿਾਣਨ ਲਈ, td.com 'ਤ ੇਿਾਓ


