
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ 
ਬੈਂਕਕੰਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬੈਂਕਕੰਗ ਸ਼ਬਦਾਂ 
(ਟਰਮਜ਼) ਲਈ 
ਗਾਈਡ
ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿੱਚ ਬੈਂਕਕੰਗ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸ਼ਿਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।



ਕੈਨੇਡਾ ਕਿੱਚ ਸੁਆਗਤ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਕਵੱਚ ਜਾਣਾ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 

‘ਤੇ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿੁਝ ਸ਼ਬਦ (ਟਰਮਜ਼) ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਾਈਡ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੈਨੇਡਾ ਕਵੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਮ ਸ਼ਬਦ (ਟਰਮਜ਼) ਸਮਝਣ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਿਰ 

ਸਿਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਕਵੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕਜ਼ਆਦਾ ਆਤਮ-ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਮਕਹਸੂਸ 

ਿਰੋਗੇ।

ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕਵਚ ਪੇਸ਼ ਿੀਤੀਆਂ ਕਵੱਤੀ ਪ੍ੋਡਿਟਸ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੇਠਾਂ ਕਦੱਤੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਸਰਫ਼ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਮਿਸਦ ਨਾਲ 
ਪ੍ਦਾਨ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਪ੍ੋਡਿਟਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਿਾਬਲਤਨ ਅਤੇ ਕਵਆਪਿ ਕਰਕਵਊ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 
ਪੂਰੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ੋਡਿਟ/ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇਖੋ।



ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੈਂਕਕੰਗ

ਚੈਕਕੰਗ ਖਾਤਾ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੈਂਿ ਖਾਤੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਕਵੱਚ, ਇਹ 
ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤ ੇ(current account) ਵਰਗਾ ਹੈ।

ਬਚਤ ਖਾਤਾ
ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਾਤਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਕਵੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਿਰਵਾਏ ਹੋਏ ਪੈਕਸਆਂ ‘ਤੇ ਕਵਆਜ ਕਦੰਦਾ ਹੈ।

ਖਾਤੇ ਕਿਚਲਾ ਬਕਾਇਆ
ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਕਵਚਲੀ ਰਿਮ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਡੈਕਬਟ ਕਾਰਡ
ਡੈਕਬਟ ਿਾਰਡ ਅਜੇਹਾ ਿਾਰਡ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਾਤੇ ਤੱਿ ਪਹੁੰ ਚ ਪ੍ਦਾਨ ਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਿ 
ਖਾਤੇ ਕਵਚੋਂ ਕਸੱਧੇ ਪੈਸੇ ਿਢਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਕਤਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਾਰਡ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕਰਟੇਲਰ 
‘ਤੇ ਿੀਤੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵਰਤ ਸਿਦੇ ਹੋ।

Visa Debit*
Visa ਡੈਕਬਟ* ਤੁਹਾਡ ੇTD ਐਿਸੈੱਸ ਿਾਰਡ ਤੇ ਅਜੇਹਾ ਫੀਚਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਿ ਖਾਤੇ ਕਵੱਚੋਂ ਕਸੱਧੇ ਪੈਸੇ ਵਰਤ ਿੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਿਰਨ, ਕਬੱਲਾਂ/ਸਬਸਕਿ੍ਪਸ਼ਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸੈੱਟ-ਅੱਪ ਿਰਨ ਅਤੇ ਇਨ-ਸਟੋਰ 
ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਸਕੁਵਧਾ ਕਦੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਿੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ (ਕਜੱਥੇ Visa ਸਵੀਿਾਰ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)।

ਆਟੋਮੇਟਡ ਟੈਲਰ ਮਸ਼ੀਨ (ATM)
ਇੱਿ ਸੈਲਫ਼-ਸਰਕਵਸ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਕਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਕੈਬਟ ਿਾਰਡ ਜਾਂ ਿ੍ੈਕਡਟ ਿਾਰਡ, ਅਤੇ ਕਪੱਨ ਵਰਤ ਿੇ ਬੇਕਸਿ 
ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੂਰਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਿਦੀ ਿਢਵਾ ਸਿਦੇ ਹੋ।



ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੈਂਕਕੰਗ (ਜਾਰੀ)

ਚੈੱਕ
ਚੈੱਿ ਇੱਿ ਕਵੱਤੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਇਿ ਬੈਂਿ ਖਾਤੇ ਕਵਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕਵਅਿਤੀ (ਜਾਂ ਕਬਜਕਨਸ) ਨੰੂ ਖਾਸ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 
ਿਰਨ ਲਈ ਬੈਂਿ ਨੰੂ ਹਦਾਇਤ ਕਦੰਦਾ ਹੈ। ਚੈੱਿ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰਦੇ ਹੋ, 
ਇਸ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਿਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਕਵਅਿਤੀ ਨੰੂ ਦੇ ਕਦੰਦੇ ਹੋ ਕਜਸ ਨੰੂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਉਹ ਚੈੱਿ ਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਬੈਂਿ ਖਾਤੇ ਕਵੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਿਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਕਵੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਨੱਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਮਾਕਣਤ ਚੈੱਕ
ਇੰਡੀਆ ਕਵਚ ਬੈਂਿਰ ਚੈੱਿ (Bankers Cheque) ਵਰਗੀ ਇਹ ਚੈੱਿ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਕਜੱਥੇ ਜਾਰੀ ਿਰਨ ਵਾਲਾ ਬੈਂਿ 
ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਕਦੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਿ ਦੇ ਖਾਤੇ ਕਵੱਚ ਿਾਫ਼ੀ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦ ਪਾ੍ਪਤ-ਿਰਤਾ ਚੈੱਿ ਨੰੂ ਬੈਂਿ ਕਵੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ 
ਿਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਿਰਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਡਰਾਫਟ
ਬੈਂਿ ਡਰਾਫਟ, ਪ੍ਮਾਕਣਤ ਚੈੱਿ ਦਾ ਬਦਲ ਹਨ, ਕਜਥੇ ਜਾਰੀ ਿਰਨ ਵਾਲਾ ਬੈਂਿ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ 
ਨੰੂ ਬੈਂਿ ਕਵਚ ਜਾ ਿੇ ਖਰੀਕਦਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਕਵੱਚ ਮੰਗ ਡਰਾਫਟ (Demand Draft) ਦੀ 
ਉਦਾਹਰਣ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਓਿਰਡਰਾਫਟ ਸੁਰੱਕਖਆ
ਫੀਸ ਅਦਾ ਿਰਿੇ, ਇਹ ਿਦੇ-ਿਦਾਈ ਂਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੰੂ ਿਵਰ ਿਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰਨ ਦਾ ਇਿ 
ਤਰੀਿਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤੇ ਕਵੱਚ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਕਵੱਚੋਂ ਮਨਜ਼ਰੂ-ਸ਼ੁਦਾ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 
ਕਜ਼ਆਦਾ ਪੈਸੇ ਿਢਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸਨੰੂ ਵੀ ਿਵਰ ਿਰੇਗਾ।

ਪੂਰਿ-ਅਕਿਕਾਰਤ ਅਦਾਇਗੀ
ਇਹ ਅਵਰਤੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਿ ਖਾਤੇ ਕਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਿੰਪਨੀ ਨਾਲ 
ਪੂਰਵ-ਅਕਧਿਾਰਤ ਡਕੈਬਟ (PAD) ਸੈੱਟ-ਅੱਪ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਦਾਨ-ਿਰਤਾ, 
ਕਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅਵਰਤੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਕਵੱਚ ਪੂਰਵ-ਕਨਰਧਾਕਰਤ ਰਿਮ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਢਵਾਉਣ ਦੀ ਆਕਗਆ 
ਕਦੰਦਾ ਹੈ।

ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਮ੍ਹਾਂ
ਡਾਇਰਿੈਟ ਜਮ੍ਹਾਂ, ਚੈੱਿ ਨੰੂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਿਰਵਾਏ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਕਵੱਚ ਪਾ੍ਪਤ ਿਰਨ ਦਾ ਇੱਿ ਤਰੀਿਾ ਹੈ 
(ਇਸਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਚੈੱਿ ਨੰੂ ਕਸੱਧਾ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਕਵੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਿਰਵਾਉਣਾ)।



ਕ੍ਰੈਕਡਟ ਕਾਰਡ

ਕ੍ਰੈਕਡਟ ਕਾਰਡ
ਿ੍ੈਕਡਟ ਿਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਲਈ ਕਡਜੀਟਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਫਜੀਿਲ ਿ੍ੈਕਡਟ ਿਾਰਡ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਰੀ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਿ੍ੈਕਡਟ ਿਾਰਡ ਨੰੂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਿਰਨ ਜਾਂ ਿੈਸ਼ ਐਡਵਾਂਸ ਲਈ ਵਰਕਤਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ TD ਨਾਲ ਹੋਰ 
ਖਾਤੇ ਹਨ-ਇਸਨੰੂ TD ਦੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਖਾਕਤਆਂ ਤੀਿ ਪਹੁੰ ਚ ਲਈ ਵਰਤ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

•  ਿਾਰਡ ਦੀ ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਨਕਵਆਉਣਾ
•  ਿਾਰਡ ਨੰਬਰ
•  ਿਾਰਡ ‘ਤੇ ਕਮਆਦ ਪੁੱ ਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਿ; ਅਤੇ
•  CVV2

ਕ੍ਰੈਕਡਟ ਕਾਰਡ ਖਾਤਾ
ਪ੍ਾਇਮਰੀ ਿਾਰਡਧਾਰਿ ਵੱਲੋਂ ਿ੍ੈਕਡਟ ਿਾਰਡ ਖਾਤਾ ਖੋਕਲ੍ਹਆ ਤੇ ਿਾਇਮ ਰੱਕਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਾਇਮਰੀ ਿਾਰਡਧਾਰਿ 
ਿ੍ੈਕਡਟ ਿਾਰਡ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਿ੍ੈਕਡਟ ਿਾਰਡ ਖਾਤੇ ‘ਤੇ ਿੀਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਕਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਵੱਚ ਵਾਧੂ 
ਿਾਰਡਧਾਰਿ ਵੱਲੋਂ ਿੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਿ੍ੈਕਡਟ ਿਾਰਡ ਖਾਤੇ ਲਈ ਪ੍ਾਇਮਰੀ ਿਾਰਡਧਾਰਿ 
ਦੀਆਂ ਕਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਜ਼ਆਦਾ ਜਾਨਣ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣਾ ਿਾਰਡਧਾਰਿ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇਖੋ।

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਰਡਿਾਰਕ
ਗਾਹਿ ਜੋ ਿ੍ੈਕਡਟ ਿਾਰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਜਸਦਾ ਨਾਮ ਖਾਤੇ ‘ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਖਾਤੇ ਲਈ ਕਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਕ੍ਰੈਕਡਟ ਕਾਰਡ - ਕ੍ਰੈਕਡਟ ਦੀ ਸੀਮਾ
ਿ੍ੈਕਡਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਮ ਹੈ ਜੋ ਖਾਤੇ ‘ਤੇ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਖਾਤੇ ਦੀ ਮੁੱ ਢਲੀ ਿ੍ੈਕਡਟ ਸੀਮਾ 
ਕਡਸਿਲੋਜ਼ਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਵੱਚ ਪ੍ਦਾਨ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਾਇਮਰੀ ਿਾਰਡਧਾਰਿ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਕਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਤੇ ਕਵਚਲੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਰਿਮ ਿ੍ੈਕਡਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਦੱਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ ਕਜਸ ਨਾਲ ਬਿਾਇਆ ਿ੍ੈਕਡਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਿ੍ੈਕਡਟ ਦੀ 
ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਤੇ ਦੀ ਿ੍ੈਕਡਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਜਹੜੀ 
ਰਿਮ ਿ੍ੈਕਡਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਕਹੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਿੁਝ ਿਾਰਡਧਾਰਿਾਂ 
ਲਈ, ਜੇ ਬਿਾਇਆ ਿ੍ੈਕਡਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿੋਲੋਂ ਓਵਰ ਕਲਮਟ ਫੀਸ ਵੀ ਚਾਰਜ ਿੀਤੀ ਜਾ 
ਸਿਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਕਿ ਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲੋਂ ਓਵਰ ਕਲਮਟ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਿੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਆਪਣੀ ਕਡਸਿਲੋਜ਼ਰ 
ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ।



ਕ੍ਰੈਕਡਟ ਕਾਰਡ (ਜਾਰੀ)

ਕ੍ਰੈਕਡਟ ਕਾਰਡ- ਉਪਲਬਿ ਕ੍ਰੈਕਡਟ
ਉਪਲਬਧ ਿ੍ੈਕਡਟ, ਿ੍ੈਕਡਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖਾਤੇ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਿ੍ੈਕਡਟ ਘੱਟ 
ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ ਖਾਤੇ ਕਵੱਚੋਂ ਫੀਸਾਂ, ਕਵਆਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਸਮੇਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਚਾਰਜ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿੁਝ 
ਵਪਾਰੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਿ੍ੈਕਡਟ ਦਾ ਿੁਝ ਕਹੱਸਾ ਹੋਲਡ ਿਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ 
ਅਜੇਹਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ ਜਦ ਉਹ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਤੇ ਕਵੱਚੋਂ ਖਰੀਦ ਿੀਮਤ ਜਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਖਰੀਦ ਿੀਮਤ ਪੂਰਵ-
ਅਕਧਿਾਰਤ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਉਹ ਅਜੇਹਾ ਿਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਿ੍ੈਕਡਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਿ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਿ 
ਇਹ ਪੂਰਵ-ਅਕਧਿਾਰਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਪਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕ੍ਰੈਕਡਟ ਕਾਰਡ-ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਕ
ਇਹ ਉਹ ਤਾਰੀਿ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਿ ਿ੍ੈਕਡਟ ਿਾਰਡ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਦਾਇਗੀ ਿਰਨੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਇਗੀ ਿਰਨ ਦੀ 
ਤਾਰੀਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਵੱਚ ਕਦਖਾਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਰੀਿ ਤੋਂ 21 ਕਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ 
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਕ੍ਰੈਕਡਟ ਕਾਰਡ- ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਦਾਇਗੀ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਦਾਇਗੀ ਿਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਿ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਿ੍ੈਕਡਟ ਿਾਰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਕਦਖਾਈ ਘੱਟ ਤੋਂ 
ਘੱਟ ਅਦਾਇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਿਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਕਸਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਿੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਾਤਾ ਚੰਗੀ ਹਾਲਾਤ 
ਕਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਤੇ ਨੰੂ ਪ੍ਭਾਵਤ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਕਿ ਿੀ 
ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਕਸਰ ਆਪਣੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਖੁੰ ਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਿਾਰਡਧਾਰਿ ਸਮਝੌਤੇ 
ਨੰੂ ਦੇਖੋ।

ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ
ਚੋਣਵੇਂ ਿ੍ੈਕਡਟ ਿਾਰਡ ਪ੍ੋਡਿਟਸ ਪ੍ਾਇਮਰੀ ਿਾਰਡਧਾਰਿਾਂ ਿੋਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਚਾਰਜ਼ ਿਰਨਗੇ ਜੋ ਸਾਲ ਕਵੱਚ ਇਿ ਵਾਰ 
ਅਦਾ ਿਰਨੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਿੁਝ ਿ੍ੈਕਡਟ ਿਾਰਡ ਪ੍ੋਡਿਟਸ ਵਾਧੂ ਿਾਰਡਧਾਰਿਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ 
ਚਾਰਜ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਅਤੇ ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਿਦੋਂ ਚਾਰਜ ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਾਰੇ ਕਜ਼ਆਦਾ ਜਾਨਣ 
ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਡਸਿਲੋਜ਼ਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ।

ਕਰਿਾਰਡਜ਼ ਅਿਾਰਤ ਕ੍ਰੈਕਡਟ ਕਾਰਡ
ਿ੍ੈਕਡਟ ਿਾਰਡ ਪ੍ੋਡਿਟਸ ਕਜੱਥੇ ਿਮਾਏ ਹੋਏ ਅੰਿ, ਕਰਵਾਰਡ ਅੰਿ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਰਡਜ਼ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 
ਹੋਏ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਿਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਿਮਾਏ ਹੋਏ ਅੰਿ, ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਿੀਤੀ ਹੋਈ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿ੍ੈਕਡਟ ਿਾਰਡ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਕਰਵਾਰਡਜ਼ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ 
ਕਜ਼ਆਦਾ ਜਾਨਣ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਿਾਰਡਧਾਰਿ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇਖੋ।



ਕ੍ਰੈਕਡਟ ਕਾਰਡ (ਜਾਰੀ)

ਕੈਸ਼ ਬੈਕ ਅਿਾਰਤ ਕ੍ਰੈਕਡਟ ਕਾਰਡ
ਿ੍ੈਕਡਟ ਿਾਰਡ ਪ੍ੋਡਿਟਸ ਕਜੱਥੇ ਿਮਾਏ ਕਰਵਾਰਡ ਿੈ੍ਕਡਟ ਿੈਸ਼ ਬੈਿ ਡਾਲਰ (ਵਾਪਸ ਕਮਲਣ ਵਾਲੇ ਡਾਲਰ) ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ 
ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਿੈਸ਼ ਬੈਿ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਿਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਿਮਾਏ ਹੋਏ ਿੈਸ਼ ਬੈਿ 
ਡਾਲਰ, ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਿੀਤੀ ਹੋਈ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿ੍ੈਕਡਟ ਿਾਰਡ ਦੀ ਕਿਸਮ ‘ਤੇ 
ਕਨਰਭਰ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਿੈਸ਼ ਬੈਿ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਕਜ਼ਆਦਾ ਜਾਨਣ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਿਾਰਡਧਾਰਿ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇਖੋ।

ਕ੍ਰੈਕਡਟ ਸਕੋਰ
ਿ੍ੈਕਡਟ ਸਿੋਰ 300 ਅਤੇ 900 ਦੇ ਦਰਕਮਆਨ ਰੇਕਟੰਗ ਹੈ ਕਜਸ ਨਾਲ ਕਵੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿ੍ੈਕਡਟ ਕਰਣਦਾਤੇ ਿ੍ੈਕਡਟ 
ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਿਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਕਜੰਨਾ ਕਜ਼ਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਕਬਹਤਰ 
ਤੁਹਾਡੇ ਿ੍ੈਕਡਟ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਿਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਿਣ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕ੍ਰੈਕਡਟ ਕਹਸਟਰੀ
ਇਹ ਕਵੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਰਟੇਲਰਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਰਣਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਿੱਤਰ ਿੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਕਲਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਤੇ 
ਸਮੇਂ ਕਵੱਚ ਿ੍ੈਕਡਟ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਬੰਧ ਿੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਗੇਰੀ ਿ੍ੈਕਡਟ ਜਾਣਿਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਇਲ ‘ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ ਜਦਕਿ ਮਾੜੀ 
ਿ੍ੈਕਡਟ ਜਾਣਿਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ੋਕਵੰਸ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 6-7 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਇਲ ‘ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ 
ਜਾਣਿਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿ੍ੈਕਡਟ-ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਰੋਫਾਇਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਜਸਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਿ੍ੈਕਡਟ ਰੇਕਟੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਤੁਹਾਡੀ ਿ੍ੈਕਡਟ ਰੇਕਟੰਗ ਬੈਂਿਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਿੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਿਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 
ਿੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਧਨ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਆਕਗਆ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਦੇਣਗੇ।

ਕ੍ਰੈਕਡਟ ਕਬਊਰੋ ਕਰਪੋਰਟ
ਿ੍ੈਕਡਟ ਕਹਸਟਰੀ ਿੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਿ੍ੈਕਡਟ ਕਬਊਰੋਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸੰਿਕਲਤ ਇਿੱਤਰ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਿੋਈ ਕਵੱਤੀ ਸੰਸਥਾ 
ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਲਈ ਿ੍ੈਕਡਟ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕਵਚਾਰ ਿਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਿ੍ੈਕਡਟ ਕਰਪੋਰਟ ਤੱਿ ਪਹੁੰ ਚ ਲਈ 
ਅਰਜ਼ੀਿਰਤਾ ਦੀ ਸਕਹਮਤੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਿਰੇਗੀ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀਿਰਤਾ ਦੀ ਿ੍ੈਕਡਟ ਕਹਸਟਰੀ ਦਾ ਸਾਰ ਪ੍ਦਾਨ ਿਰੇਗੀ। ਇਹ 
ਇੰਡੀਆ ਕਵਚਲੀ ਿ੍ੈਕਡਟ ਕਰਪੋਰਟ ਵਰਗੀ ਹੈ।

ਕ੍ਰੈਕਡਟ ਚੈੱਕ
ਇਹ ਿ੍ੈਕਡਟ ਕਰੱਣਦਾਤਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ (ਕਜਵੇਂ ਸੰਭਾਵੀ ਲੈਂਡਲਾਰਡ) ਵੱਲੋਂ ਗਾਹਿ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲਏ ਪੈਕਸਆਂ ਨੰੂ ਵਾਪਸ 
ਿਰਨ ਦੇ ਟਰੈਿ ਕਰਿਾਰਡ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਗਾਹਿ ਦੀ ਿ੍ੈਕਡਟ ਕਹਸਟਰੀ ਦਾ ਕਰਕਵਊ ਹੈ। ਜੇ ਿੋਈ ਕਰੱਣਦਾਤਾ ਜਾਂ 
ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਰੰਭਿ ਿ੍ੈਕਡਟ ਚੈੱਿ ਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਸਰਫ਼ ਗਾਹਿ ਦੀ ਸਕਹਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ।



ਮੋਰਗੇਜਾਂ 

ਮੋਰਗੇਜ
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਿਰਜ਼ਾ, ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਕਵੱਚ ਘਰ ਦੇ ਿਰਜ਼ ੇ(Home Loan) ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ
ਇਹ ਘਰ ਨੰੂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਮੁੱ ਲ ਕਵੱਚੋਂ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਘਟਾਈ ਹੋਈ ਰਿਮ ਉਹ 
ਰਿਮ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।

ਮੋਰਗੇਜ ਦੀ ਕਮਆਦ
ਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਮਆਦ (Term of Loan) ਵਾਂਗ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਰਗੇਜ ਿਰਜ਼ਾ 
ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕਮਆਦ ਹੈ।

ਮੁੱ ਲ-ਕਨਰਿਾਰਨ
ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਮਿਸਦ ਨਾਲ ਅਕਧਿਾਰਤ ਕਨਰਧਾਰਿ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਦੀ ਿੀਮਤ ਪਤਾ ਿਰਨ ਦੀ 
ਕਿਕਰਆ ਹੈ। ਇਹ ਿੀਮਤ ਘਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਿੀਮਤ ਕਜੰਨੀ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ।

ਸਕਿਰ ਕਿਆਜ ਦਰ ਮੋਰਗੇਜ
ਮੋਰਗੇਜ ਕਜਸਦੀ ਕਵਆਜ ਦੀ ਦਰ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਕਥਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਕਵੱਚ ਕਵਆਜ ਦੀ ਕਨਰਧਾਰਤ ਦਰ 
(Fixed rate of Interest) ਵਰਗੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਪਕਰਿਰਤਨਸ਼ੀਲ ਕਿਆਜ ਦਰ ਮੋਰਗੇਜ
ਮੋਰਗੇਜ ਕਜਸ ਕਵੱਚ ਕਵਆਜ ਦੀ ਦਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਜਦ ਮੂਲ ਦਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰਿਮ ਇਸ ਦਰ ਦੇ 
ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਿਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਦਲ ਸਿਦੀ। ਇਸਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕਵਆਜ ਦੀ ਪਕਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਦਰ 
(Floating rate of interest) ਹੈ।



ਮੋਰਗੇਜਾਂ (ਜਾਰੀ)

ਰਿਾਇਤੀ ਮੋਰਗੇਜ
ਮੋਰਗੇਜ ਜੋ ਖਰੀਦ ਿੀਮਤ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਿੀਮਤ ਦੇ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਜਹੜੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਉੱਚ ਅਨੁਪਾਤ ਮੋਰਗੇਜ
ਮੋਰਗੇਜ ਜੋ ਖਰੀਦ ਿੀਮਤ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਿੀਮਤ ਦ ੇ80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ (ਕਜਹੜੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ)। ਉੱਚ ਅਨੁਪਾਤ ਮੋਰਗੇਜਾਂ 
ਦਾ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਖੁੰ ਝ ਜਾਣ ਲਈ ਮੋਰਗੇਜ ਬੀਮਾਿਰਤਾ ਕਜਵੇਂ  CMHC (ਿੈਨੇਡਾ ਮੋਰਗੇਜ ਐਡਂ ਹਾਊਕਸੰਗ ਿਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) 
ਵੱਲੋਂ ਬੀਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਵਾਧੂ ਪੀ੍ਮੀਅਮ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।



ਕਨਿੇਸ਼

GICs ਅਤੇ ਕਮਆਦੀ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟਸ
ਇਹ ਇੱਿ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਨਵੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਲ ਕਨਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੜ-ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਕਨਰਧਾਕਰਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੂਰਵ-ਕਨਸਕਚਤ  ਕਵਆਜ ਦਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਕਵਚਲੇ ਕਮਆਦੀ 
ਕਨਵੇਸ਼ (Fixed Deposit) ਵਰਗਾ ਹੈ।

ਕਮਊਚਲ ਫੰਡਜ਼
ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਨਵੇਸ਼ਿਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਬੰਕਧਤ ਕਨਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਵਭਾਗ ਹੈ ਕਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਫੰਡ ਕਵਚ “ਯਕੂਨਟਾਂ” ਦੀ 
ਮਾਲਿੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਟੈਕਸ-ਫ਼ਰੀ ਬਚਤ ਖਾਤਾ  (TFSA)
ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਸਰਿਾਰ ਨਾਲ ਰਕਜਸਟਰਡ ਕਨਵੇਸ਼ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟਿੈਸ ਫ਼ਰੀ ਧਨ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਇਸਨੰੂ 
ਿਢਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਕਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਤ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਛੋਟੀ ਕਮਆਦ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਕਮਆਦ ਵਾਲੇ ਟੀਕਚਆਂ ਲਈ 
ਲਚਿੀਲੇਪਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿਰਦਾ ਹੈ। TFSA ਕਵੱਚ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ - ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਕਵੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ TFSA ਕਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਿਦੇ ਹੋ। 

ਰਕਜਸਟਰਡ ਕਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾ (RRSP)
ਫੈਡਰਲ ਸਰਿਾਰ ਨਾਲ ਰਕਜਸਟਰਡ ਟੈਿਸ ਕਵਚ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਕਨਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਕਜਸ ਕਵਚਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਟੈਿਸ-
ਿਟੌਤੀਯੋਗ ਅਤੇ ਕਨਵੇਸ਼ ਦੀ ਿਮਾਈ ਟੈਿਸ-ਮੁਲਤਵੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਜਸਟਰਡ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੱਿ 
ਟੈਿਸ ਨੰੂ ਮੁਲਤਵੀ ਿਰਿੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੂਰਵ-ਟੈਿਸ ਧਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇ ਿੇ, ਆਪਣੀ ਕਰਟਾਇਰਮੈਂਟ 
ਲਈ ਬਚਤ ਿਰਨ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਫੰਡਜ਼ ਦਾ ਇਿ ਕਹੱਸਾ ਆਪਣਾ ਪਕਹਲਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ 
ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਕਤਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। RRSP ਕਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ - ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਕਵਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ RRSP ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਿਦੇ ਹੋ।

ਰਕਜਸਟਰਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾ (RESP)
ਫੈਡਰਲ ਸਰਿਾਰ ਨਾਲ ਰਕਜਸਟਰਡ ਟੈਿਸ ਕਵੱਚ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਕਨਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 
ਪੋਸਟ-ਸੈਿੰਡਰੀ ਐਜੂਿੇਸ਼ਨ ਲਈ ਧਨ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਜਸਟਰਡ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਿਾਰੀ 
ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਟੈਿਸ-ਮੁਲਤਵੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੋਸਟ-ਸੈਿੰਡਰੀ ਐਜਿੂੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਚਤ ਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਿਰਦੀ 
ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੈਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਘਰੋਗੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ੋਕਵੰਸ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵਾਧੂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ 
ਬਾਂਡਜ਼ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹੋ। 



ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ 

Interac e-Transfer®
Interac e-Transfer® ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਕਵਚਲੇ ਇਲੈਿਟਰੋਕਨਿ ਮਨੀ ਟ੍ਾਂਸਫਰ (Electronic Money Transfer) 
ਵਰਗਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਿੈਨੇਡੀਅਨ ਬੈਂਿਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਵੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਵਚਲੇ ਕਨੱਜੀ ਅਤੇ ਕਬਜਕਨਸ ਖਾਕਤਆਂ ਦਰਕਮਆਨ 
ਫੰਡਜ਼ ਟ੍ਾਂਸਫਰ ਸਰਕਵਸ ਹੈ ਜ ੋInterac Corporation ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਿੈਨੇਡੀਅਨ ਕਵੱਤੀ ਸੰਸਥਾ 
ਤੋਂ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈੱਸ, ਜਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਬੈਂਿ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਵਅਿਤੀ ਜਾਂ ਕਬਜਕਨਸ ਨੰੂ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਸਿਦੇ ਹੋ।

ਿਾਇਰਜ
ਤਾਰ ਟ੍ਾਂਸਫਰ (Wire Tansfer) ਵਰਗਾ, ਵਾਇਰ ਟ੍ਾਂਸਫਰ, ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਵਦੇਸ਼ ਕਵਚ ਇਿ ਕਵਅਿਤੀ ਜਾਂ ਕਬਜਕਨਸ ਵੱਲੋਂ 
ਦੂਸਰੇ ਨੰੂ ਇਲੈਿਟ੍ੋਕਨਿ ਫੰਡਜ਼ ਟ੍ਾਂਸਫਰ ਿਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਰਾਂਚ ਕਵਚ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਿੁਝ 
ਕਵੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਕਵਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਿਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ
ਇੰਡੀਆ ਕਵਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਰ ਟ੍ਾਂਸਫਰ (International Wire Transfer) ਵਰਗੀ, ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਾਂਸਫਰ 
ਅਜੇਹੀ ਸਰਕਵਸ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਵਰਤ ਿੇ ਆਪਣੇ ਤਰਜ਼ੀਹੀ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 
ਖਾਤੇ ਕਵੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਕਦੰਦੀ ਹੈ।

Western Union® Money TransferSM

ਤੁਸੀਂ 200 ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਖੱਕਤਆਂ ਕਵੱਚ Western Union®  ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਿੈਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ 1 Western 
Union® Money TransferSM ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਸਿਦੇ ਹੋ।

Visa*  ਡਾਇਰੈਕਟ
ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਵਦੇਸ਼ ਕਵੱਚ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਕਵੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਾਪਤ-ਿਰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ Visa*  ਿਾਰਡ ਕਵਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਸਿਦੇ ਹੋ। 



ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੱਗੇ ਿੱਿਣ ਕਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਤਆਰ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਿਦਮ ‘ਤੇ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਿੈਨੇਡਾ ਕਵੱਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ 
ਕਜੰ਼ਦਗੀ ਸ਼ਰੁੂ ਿਰਦੇ ਹੋ। ਕਜ਼ਆਦਾ ਜਾਨਣ ਲਈ ਕਕਸੇ ਿੀ TD ਬਰਾਂਚ ਕਿਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, 
1-866-222-3456 ਤੇ ਸਾਨੰੂ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ td.com/newtocanadasolutions  
`ਤੇ ਜਾਓ।

1 Western Union ਏਜੰਟ ਲੋਿੇਸ਼ਨਾਂ, ਪ੍ਾਪਤਿਰਤਾ ਨੰੂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਕਪੱਿਅੱਪ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਿਰਵਾ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ। 
Interac® e-Transfer, Interac Corp ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਧੀਨ ਵਰਕਤਆ ਜਾਂਦਾ ਰਕਜਸਟਰਡ ਟਰੇਡ ਮਾਰਿ ਹੈ। 
WESTERN UNION ਨਾਮ, ਲੋਗੋ, ਸਬੰਧਤ ਟਰੇਡਮਾਰਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਵਸ ਮਾਰਿਸ Western Union Holdings, Inc. ਦੀ ਮਲਿੀਅਤ ਹਨ, ਯੂ ਐਸ ਤੇ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵਦੇਸ਼ਾਂ ਕਵਚ ਰਕਜਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨਜੂ਼ਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
*Visa International Service Association ਦਾ ਟਰੇਡਮਾਰਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਧੀਨ ਵਰਕਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
®TD ਲੋਗੋ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਟਰੇਡਮਾਰਿਸ The Toronto-Dominion Bank ਜਾਂ ਇਸਦੀਆਂ ਸਹਾਇਿ ਿੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਲਿੀਅਤ ਹਨ।

https://www.td.com/ca/en/personal-banking/solutions/new-to-canada/



Accessibility Report


		Filename: 

		F21 N2C Banking Terms Booklet_PAN (ADA).pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 29

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
