
ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 
ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਂਕਕੰਗ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਕਨੇੈਡਾ ਦੀ ਪੜ੍ਾਈ ਦੇ ਪਰਕਿਟ ਦੇ ਕਦਸ਼ਾ-ਕਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਵੰਦ 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਆਪਣ ੇਗਾਰੰਟੀਡ ਇਨਵਸੈਟਿੈਂਟ ਸਰਟੀਕਿਕਟੇ (GIC)1 ਕਵੱਚ 
ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਿੰਕਡੰਗ ਕਰਕ ੇਅਕਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਦੋਂ ਹਾਲੇ ਉਹ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਵੀਅਤਨਾਿ 
ਿਾਂ ਕਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਕਵੱਚ ਆਪਣ ੇਘਰ ਕਵੱਚ ਹੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।

ਦੇਖੋ ਕਕ ਦੇਖੋ ਕਕ CIBCCIBC ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਂਕਕੰਗ ਆਫ਼ਰ ਕੈਨੇਡਾ ਕਵੱਚ  ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਂਕਕੰਗ ਆਫ਼ਰ ਕੈਨੇਡਾ ਕਵੱਚ 
ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਕਜ਼ੰਦਗੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਕਵੇਂ ਅਸਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਕਜ਼ੰਦਗੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਕਵੇਂ ਅਸਾਨੀ 
ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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ਤੁਹਾਡਾ ਭਕਵੱਖ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
ਕੈਨੇਡਾ ਕਵੱਚ ਸਕਥਤ ਿੁੱਖ ਕਵੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੋਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ, ਿੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਕਹਿ ਹੈ, ਕਵੱਚ ਿਦਦ ਕਰਨ 
ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਵੱਚ ਹਾਂ। ਕਵਦੇਸ਼ ਕਵੱਚ ਪੜ੍ਨ ਦੀ ਕਤਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਿਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਕ 
ਤੁਹਾਡੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕਵੱਚ ਬੈਂਕਕੰਗ ਕਵਵਸਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਕਕੰਗ ਕਵਵਸਥਾ ਤੋਂ 
ਕਾਿੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਕ ਅਸੀਂ CIBC ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਂਕਕੰਗ ਆਫ਼ਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਂਕਕੰਗ ਆਫ਼ਰ (ISBO) ਕਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੀ 
ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਕ CIBC ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਕਵੱਚ ਰਸਤੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਦਿ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿੌਿੂਦ ਹੈ।

ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ?

ISBO ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਗਾਈਡਬੁੱਕਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਗਾਈਡਬੁੱਕ ਕਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਵੱਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਾਈ ਲਈ ਯੋਿਨਾ ਬਣਾਉਣ ਸਿੇਂ 
ਸਾਡੇ ISBO ਪ੍ੋਗਰਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਕਵਸਤਾਰ ਕਵੱਚ ਿਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਭਰਨ 
ਲਈ ਕਦਿ-ਦਰ-ਕਦਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਖੋਗੇ।

ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਕਿਟ ਛੇਤੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ੋ......................................................................................................................................3
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ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਕਿਟ ਛੇਤੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੜ੍ਾਈ ਦੇ ਪਰਕਿਟ ਦੇ ਕਦਸ਼ਾ-ਕਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਵੰਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਗਾਰੰਟੀਡ 
ਇਨਵੈਸਟਿੈਂਟ ਸਰਟੀਕਿਕੇਟ (GIC)1 ਕਵੱਚ ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਿੰਕਡੰਗ ਕਰਕੇ ਅਕਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਦੋਂ ਹਾਲੇ ਉਹ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਵੀਅਤਨਾਿ ਿਾਂ 
ਕਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਕਵੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਵੱਚ ਹੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਕੈਨੈਡਾ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਤੁਸੀਂ:

 • ਆਪਣੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਕਿਟ ਕਦਸ਼ਾ-ਕਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ GIC1 ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ

 • ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਕਵੱਚ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੈਂਕਕੰਗ ਲਈ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਅਕਾਊਂਟ2 ਖੋਲ੍ ਸਕਦੇ ਹੋ

 • ਬਗੈਰ ਕਕਸੇ ਸਰਕਵਸ ਿੀਸ4 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤਰਿੀਹੀ ਕਰੰਸੀ3 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕਦਆਂ ਕਾਰਿਕੁਸ਼ਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿੰਡ ਟਰਾਂਸਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 

 • ਸਿਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਬੈਕ ਕ੍ੈਕਡਟ ਕਾਰਡਾਂ5 ਬਾਰੇ ਕਜ਼ਆਦਾ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਆਪਣੇ ਿੱਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਿਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਕਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿੱਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਿਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਕਵੱਚ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਿ ਸ਼ਾਿਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਿ ਸ਼ਾਿਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। CIBCCIBC ਕਵਖੇ, ਅਸੀਂ ਕਤਆਰ ਹੋਣ ਕਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ  ਕਵਖੇ, ਅਸੀਂ ਕਤਆਰ ਹੋਣ ਕਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ 
ਿਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿੌਿੂਦ ਹਾਂ ਤਾਂ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਆਤਿ-ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਿਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿੌਿੂਦ ਹਾਂ ਤਾਂ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਆਤਿ-ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਆ 
ਸਕੋ।ਸਕੋ।

mailbox.isbo@cibc.com  ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

*  ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੁਹਾਡੀ ISBO ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਿਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ 365 ਕਦਨਾਂ (12 ਿਹੀਕਨਆਂ) 
ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ 365 ਕਦਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰ ਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਸਿੇਂ 
ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੇ 365 ਕਦਨਾਂ ਦੇ ਸਿੇਂ ਅੰਦਰ ਆ ਿਾਓਗੇ। ਕੋਈ ISBO ਅਰਜ਼ੀ ਿਿਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 
ਉਿਰ 15 ਸਾਲ ਿਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

mailto:mailbox.isbo%40cibc.com?subject=
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CIBC ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਂਕਕੰਗ ਆਫ਼ਰ (ISBO)
ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਕ ਸਾਡੇ ISBO ਪ੍ੋਗਰਾਿ ਕੈਨੇਡਾ ਕਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਕਜ਼ੰਦਗੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਤਆਰ ਕਰਨ 
ਕਵੱਚ ਕਕਵੇਂ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗਾਰੰਟੀਡ ਇਨਵੈਸਟਿੈਂਟ ਸਰਟੀਕਿਕੇਟ (GIC)1 ਲਈ ਪਕਹਲਾਂ ਿੰਕਡੰਗ ਕਰਕੇ ਕੈਨੈਡਾ ਦੇ ਸਟੱਡੀ 
ਪਰਕਿਟ ਕਦਸ਼ਾ-ਕਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ CIBC ਸਟੂਡੈਂਟਸਟੂਡੈਂਟ GIC ਪ੍ੋਗਰਾਿਪ੍ੋਗਰਾਿ1 ਵਰਤੋ।

ਅਿੇ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਵੀਅਤਨਾਿ ਿਾਂ ਕਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਕਵੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੋਣ ਸਿੇਂ ਸਕੂਲ ਕਵੱਚ ਪੜ੍ਨ ਸਿੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੈਂਕਕੰਗ ਲੋੜਾਂ ਲਈ 
ਨਵੇਂ ਕਡਪਾਜ਼ਟ ਅਕਾਊਂਟ2 ਨੰੂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਖੋਲ੍ਣ ਲਈ CIBC ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਪ੍ੋਗਰਾਿਸਟੂਡੈਂਟ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਪ੍ੋਗਰਾਿ2 ਵਰਤੋ। ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 
ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ CIBC Smart™ ਅਕਾਊਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਦਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰ ਕਰਨ ਸਿੇਂ ਕਜ਼ਆਦਾ 
ਪੈਸੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਵੀ ਘਟਾਉਣ ਕਵੱਚ ਿਦਦ ਕਰੇਗਾ।

CIBC ਸਟੂਡੈਂਟ GIC ਪ੍ੋਗਰਾਿ1

 • CIBC ਸਟੂਡੈਂਟ GIC ਪ੍ੋਗਰਾਿ1 ਕਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $10,000 CAD ($20,000 CAD ਤੱਕ) ਰਾਸ਼ੀ ਿਿਾਂ 
ਕਰ1ੋ 

 • ਬਗੈਰ ਕਕਸੇ ਸਰਕਵਸ ਿੀਸ4 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤਰਿੀਹੀ ਕਰੰਸੀ3 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕਦਆਂ ਕਾਰਿਕੁਸ਼ਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿੰਡ ਟਰਾਂਸਿਰ ਕਰੋ

 • ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰ ਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ CIBC Smart™ ਅਕਾਊਂਟ ਿਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਵੱਚ $2000 CAD ਤੋਂ  
$12,000 CAD ਿਿਾਂ ਕਰਵਾਓ

 • 12 ਿਹੀਕਨਆਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਿਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਕਨਵੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹੱਸਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ - 8 ਬਰਾਬਰ ਕਕਸ਼ਤਾਂ ਕਵੱਚ ਲਗਭਗ 
$1,000 CAD

 • 12 ਿਹੀਕਨਆਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਾਏ ਕਵਆਿ ਨਾਲ ਆਪਣੀ $10,000 CAD ਦਾ ਕਨਵੇਸ਼ ਿੁੜ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋਗੇ

CIBC ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਪ੍ੋਗਰਾਿ2

 • ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਅਕਾਊਂਟ2 ਕਵੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ $1,000 CAD ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 
$20,000 CAD ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਿਰ ਕਰੋ

 • ਬਗੈਰ ਕਕਸੇ ਸਰਕਵਸ ਿੀਸ4 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤਰਿੀਹੀ ਕਰੰਸੀ3 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕਦਆਂ ਕਾਰਿਕੁਸ਼ਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਿੰਡ 
ਟਰਾਂਸਿਰ ਕਰੋ

 • ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰ ਚਣ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਕਸੇ ਇੱਕ CIBC ਬੈਕਕੰਗ ਸੈਂਟਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕਾਰਿਸ਼ੀਲ ਬਣਾਓ

 • ਿਾਇਕਦਆਂ ਕਵੱਚ ਕੋਈ ਿਹੀਨੇਵਾਰ ਅਕਾਊਂਟ ਿੀਸ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕਬਨਾ ਕਕਸੇ ਸੀਿਾ ਤੋਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ,6 ਅਤੇ ਿੁਫ਼ਤ ਇੰਟਰੈਕਟ 
ਈ-ਟਰਾਂਸਿਰ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ

 − ਇੰਟਰੈਕਟ ਈ-ਟਰਾਂਸਿਰਾਂ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਦੂਿੇ ਅਕਾਊਂਟ ਕਵੱਚ ਕਸੱਧੇ ਭੇਿਣ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ 
ਸੁਖਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹ7ੈ

 • ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਿਾਇਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ੈਿੂਏਸ਼ਨ ਤਾਰੀਖ਼ (ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ) ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ੈਿੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਕ 
ਚਾਰ ਿਹੀਕਨਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ
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ਆਪਣੀ ISBO ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ
ਕਤੰਨ ਪ੍ਿੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ISBO ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 
ਨੰੂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੂਰਾ ਕਰੋ:

ਸੈਕਸ਼ਨ A: ਪ੍ੋਗਰਾਿ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ

ਉਸ ISBO ਪ੍ੋਗਰਾਿ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਕਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹੋ:

 • CIBC ਸਟੂਡੈਂਟ GIC ਪ੍ੋਗਰਾਿ1; ਿਾਂ

 • CIBC ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਪ੍ੋਗਰਾਿ2

ਸੈਕਸ਼ਨ B: ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ
 • ਆਪਣੀ ਕਨੱਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦਾਖਲ ਕਰੋ

ਸੈਕਸ਼ਨ C: ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਾਰ
 • ਆਪਣੇ ਵੇਰਕਵਆਂ ਦੀ ਸਿੀਕਖਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਤਆਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ, 

ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ SUBMIT (ਿਿਾਂ ਕਰੋ) ਬਟਨ ‘ਤੇ ਕਕਲੱਕ ਕਰੋ!

ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ੋਗਰਾਿ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ 
ਕਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ 
ਕਦੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਤਆਰ ਹੋਣ:

 • ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ

 • ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਕਚੱਠੀ (pdf ਿਾਂ jpg ਿਾਰਿੇਟ ਕਵੱਚ)

 • ਕੈਨੇਡਾ ਕਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਨਾਿ

ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਿਿਾਂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 
ਲਈ CIBC ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 1 ਕੰਿਕਾਿੀ ਕਦਨ ਅੰਦਰ 
ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।

ਆਪਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਿਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?ਆਪਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਿਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਸਾਨੰੂ mailbox.isbo@cibc.com ‘ਤੇ ਈਿੇਲ ਕਰੋ

mailto:mailbox.isbo%40cibc.com?subject=


6 | CIBC ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਂਕਕੰਗ ਆਫ਼ਰ

ਸੈਕਸ਼ਨ A: ਪ੍ੋਗਰਾਿ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ
ਉਸ ISBO ਪ੍ੋਗਰਾਿ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਕਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ:

 • CIBC ਸਟੂਡੈਂਟ GIC ਪ੍ੋਗਰਾਿ1

 • CIBC ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਪ੍ੋਗਰਾਿ2

ਕਿਰ ਉਹ ਰਕਿ ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ CIBC ਅਕਾਊਂਟ ਕਵੱਚ ਿਿਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ:

CIBC ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਪ੍ੋਗਰਾਿ ਲਈ:

 • ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਨਵੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: $1,000 CAD

 • ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਨਵੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: $20,000 CAD

 • ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਚੁਣੋ: ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ 
ਕਿਸ ਕਵੱਚ ਇਸ ਸਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਕਹੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ 
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ (ਕਿਵੇਂ ਕਕ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, 
ਵੀਅਤਨਾਿ ਿਾਂ ਕਿਲੀਪੀਨਜ਼)

 • ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ3ੋ: ਉਸ ਕਰੰਸੀ ਦੀ 
ਚੋਣ ਕਰੋ ਕਿਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਇਰ 
ਟਰਾਂਸਿਰ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੋਗੇ

 • ਿੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਿੀਹੀ ਕਰੰਸੀ3 ਡਰੌਪਡਾਊਨ ਕਵੱਚ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਕਵੱਚ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 

CIBC ਸਟੂਡੈਂਟ GIC ਪ੍ੋਗਰਾਿ ਲਈ:

 • ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਨਵੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: $10,000 CAD

 • ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਨਵੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: $20,000 CAD

 • ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਚੁਣੋ: ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ 
ਕਿਸ ਕਵੱਚ ਇਸ ਸਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਕਹੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ 
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ (ਕਿਵੇਂ ਕਕ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, 
ਵੀਅਤਨਾਿ ਿਾਂ ਕਿਲੀਪੀਨਜ਼)

 • ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ3ੋ: ਉਸ ਕਰੰਸੀ ਦੀ 
ਚੋਣ ਕਰੋ ਕਿਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਇਰ 
ਟਰਾਂਸਿਰ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੋਗੇ

 • ਿੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਿੀਹੀ ਕਰੰਸੀ3 ਡਰੌਪਡਾਊਨ ਕਵੱਚ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਕਵੱਚ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਅਸੀਂ ਿਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਕਵੱਖ 
ਲਈ ਸਖਤ ਕਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹੀ 
ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਕ ਅਸੀਂ ਅਕਿਹੇ ਬੈਂਕਕੰਗ 
ਸਬੰਕਧਤ ਹੱਲ ਕਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ 
ਕੰਿ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 
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ਸੈਕਸ਼ਨ B: ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ
ਨੰਬਰ ਆਈਟਿ ਕਵਵਰਣ

1 ਟਾਈਟਲਟਾਈਟਲ ਡਰੌਪਡਾਊਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਟਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ

2 ਕਾਨੰੂਨੀ ਨਾਿਕਾਨੰੂਨੀ ਨਾਿ
ਆਪਣਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਿੂਹਰਲਾ, ਕਵਚਕਾਰਲਾ ਅਤੇ ਕਪਛਲਾ ਨਾਿ ਦਰਿ ਕਰੋ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕਦਖਾਈ 
ਕਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਕਉਂਕਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ CIBC ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਿੁਕੜਆ ਨਾਿ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਧਆਨ ਕਦਓ - ਇਹਨਾਂ ਖਾਕਨਆਂ ਕਵੱਚ ਖਾਸ ਵਰਣਾਂ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ

3 ਨਾਿਨਾਿ
ਆਪਣੇ ਿੱਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਵੱਚ ਆਪਣਾ ਪਕਹਲਾ ਨਾਿ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਨਾਿ ਦਰਿ ਕਰੋ (ਇਹ ਕਵਕਲਕਪਕ ਖਾਨਾ 
ਹੈ ਿੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿੱਦੀ ਦੇਸ਼ ਕਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ  ਵਰਤੇ ਿਾਂਦੇ ਕਵਕਲਕਪਕ ਨਾਿ ਨੰੂ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ 
ਕਦੰਦਾ ਹੈ)

4 ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਿ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਿ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ
ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਿ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਕਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਵੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਵੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਕਕਉਂਕਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ CIBC ਬੈਕਕੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ 
ਪਕਹਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਿਦਦ ਕਰੇਗਾ

5 ਪਹੰੁਚਣ ਦੀ ਅਨੁਿਾਨਤ ਕਿਤੀਪਹੰੁਚਣ ਦੀ ਅਨੁਿਾਨਤ ਕਿਤੀ

ਇਹ ਉਹ ਤਾਰੀਖ਼ ਹੈ ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੰੁਚਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਿਾਂ 
ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ 365 (12 ਿਹੀਕਨਆਂ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ 365 ਕਦਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਪਹੰੁਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਸਿੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੰੁਚਣ ਦੇ 365 
ਕਦਨਾਂ ਦੇ ਸਿੇਂ ਅੰਦਰ ਆ ਿਾਂਦੇ ਹੋ

6 ਗ੍ੈਿੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਨੁਿਾਨਤ ਕਿਤੀਗ੍ੈਿੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਨੁਿਾਨਤ ਕਿਤੀ ਇਹ ਉਹ ਤਾਰੀਖ਼ ਹੈ ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਸ ਪ੍ੋਗਰਾਿ ਨੰੂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ

7 ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਉਦੇਸ਼ਤ ਵਰਤੋਂਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਉਦੇਸ਼ਤ ਵਰਤੋਂ

ਬੈਂਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਕ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ, ਕਿਸ ਲਈ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਉਦੇਸ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ। ਇਸ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਕਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ 
ਵਰਕਤਆ ਿਾਵੇਗਾ। ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਵਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਉਦੇਸ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ 
ਦੱਸਦਾ ਹੈ

8
ਕਕੱਤੇ ਦੀ ਸ਼੍ੇਣੀ /  ਕਕੱਤੇ ਦੀ ਸ਼੍ੇਣੀ /  
ਕਕੱਤੇ ਦਾ ਕਵਵਰਣ /  ਕਕੱਤੇ ਦਾ ਕਵਵਰਣ /  
ਕਵਸਥਾਰਤ ਕਵਵਰਣਕਵਸਥਾਰਤ ਕਵਵਰਣ

ਇਹ ਪ੍ਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਕਹਚਾਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿੱਦੀ ਦੇਸ਼ ਕਵੱਚ ਇਸ ਸਿੇਂ ਕੀ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹੋ। ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ “ਕਵਕਦਆਰਥੀ” ਚੁਣੋ। ਬੈਂਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਕ 
ਅਸੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਸਿੇਂ ਇਸ ਿਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੀਏ ਿਦੋਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਅਕਾਊਂਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੰੁਦੇ 
ਹਨ। ਇਸ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਕਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਕਤਆ ਿਾਵੇਗਾ

9 ਕੀ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਤੀਿੀ ਕਧਰ ਦੇ ਕੀ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਤੀਿੀ ਕਧਰ ਦੇ 
ਿਾਇਦੇ ਲਈ ਹੈ?ਿਾਇਦੇ ਲਈ ਹੈ?

ਇਹ ਪ੍ਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਹੰਦਾ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਡੇ CIBC ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਸਰਿ 
ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ  ਨਹੀਂ

a) ਿੇ ਅਕਾਊਂਟ ਕਸਰਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ  ਵਰਕਤਆ ਿਾਵੇਗਾ ਤਾਂ “No (ਨਹੀਂ)” ਚੁਣੋ

b) ਿੇ ਅਕਾਊਂਟ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ  ਵਰਕਤਆ ਿਾਵੇਗਾ ਤਾਂ “Yes (ਹਾਂ)” ਚੁਣੋ

ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਕ ਅਸੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਸਿੇਂ ਇਸ ਿਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੀਏ ਿਦੋਂ 
ਉਹ ਨਵੇਂ ਅਕਾਊਂਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਕਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ 
ਵਰਕਤਆ ਿਾਵੇਗਾ

10 ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਦਾਖਲੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਵੀਕਾਰਤਾ/ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਕਚੱਠੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ 
ਸੀ ਕਿਸ ਕਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਿਾਉਗੇ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਨਾਿ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਿਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ 
pdf ਿਾਂ jpg ਿਾਰਿੇਟ ਕਵੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5MB ਤੱਕ ਦਾ, ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
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ਕਸਰਿ ਚੋਣਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ

1. ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਿੰਡ ਕਕੱਥੋਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸੀ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ CIBC ਅਕਾਊਂਟ ਲਈ ਵਾਇਰ ਟਰਾਂਸਿਰ (ਿਿਾਂ) ਕਰਵਾਉਗੇ? 
ਡਰੌਪਡਾਊਨ ਤੋਂ ਉਸ ਕਵਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ

2. ਿੇ ਤੁਸੀਂ “Family Member (ਪਕਰਵਾਰਕ ਿੈਂਬਰ)” ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕਦੱਤੇ ਦੋ ਖਾਕਨਆਂ 
ਕਵੱਚ ਆਪਣੇ ਪਕਰਵਾਰਕ ਿੈਂਬਰ ਦੇ ਕਕੱਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਿ ਕਰੋ: “Occupation Category (ਕਵਵਸਾਇ ਦੀ ਸ਼੍ੇਣੀ)” ਅਤੇ 
“Occupation Description (ਕਵਵਸਾਇ ਦਾ ਕਵਵਰਣ)”

3. “Company Name (ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਿ)” ਅਤੇ “Scholarship Provider (ਵਿੀਿਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ)” ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਇਸ ਬਾਰੇ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਧੀਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦਰਿ ਕਰਨ ਕਦੰਦੇ ਹਨ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ CIBC ਅਕਾਊਂਟ ਲਈ ਕਕਵੇਂ ਿੰਕਡੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ (ਿੇ 
ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ)

 − ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਸ਼ਨ #1 ਤੋਂ “Personal Employee (ਕਨੱਿੀ ਕਰਿਚਾਰੀ)” ਿਾਂ “Family Member (ਪਕਰਵਾਰਕ ਿੈਂਬਰ)” 
ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਸ਼ਨ #1 ਤੋਂ ਖੇਤਰ ਕਵੱਚ ਉਹ ਨਾਿ ਦਰਿ ਕਰੋ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੱਤਾ ਸੀ ਿੇਰ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਿ 
ਕਿਸ ਕਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਕਰਵਾਰਕ ਿੈਂਬਰ ਕੰਿ ਕਰਦੇ ਹੋ

 − ਿੇ ਤੁਸੀਂ “Scholarship (ਵਿੀਿਾ)” ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੀਿੇ ਲਈ ਿੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਿ ਦਰਿ ਕਰੋ

4. ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਕਹਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਕਕੰਨੀਆਂ ਵਾਇਰ ਟਰਾਂਸਿਰ (ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ) ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ੍ਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ (ਕਿਸ ਕਵੱਚ 
ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਣ ਲਈ ਪਕਹਲਾ ਵਾਇਰ ਵੀ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ)?

5. ਸਾਰੇ ਵਾਇਰ ਟਰਾਂਸਿਰਾਂ (ਕਡਪਾਕਜ਼ਟਾਂ) ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁੱਲ ਕਕੰਨੀ ਕੀਿਤ (ਰਾਸ਼ੀ) ਕਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਸ਼ਨ ਉੱਪਰ #4 
ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ — ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਇਰ ਟਰਾਂਸਿਰ (ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ) ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਿੁੱਲਾਂ ਨੰੂ ਿਿਾਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ 
(ਰਾਸ਼ੀ) ਸ਼ਾਿਲ ਕਰੋ

6. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ CIBC ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਕਸ ਲਈ ਕਰੋਗੇ? ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਵਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 
ਦੀ ਉਦੇਸ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ
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ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ
ਨੰਬਰ ਆਈਟਿ ਕਵਵਰਣ

1 ਪਤਾਪਤਾ
ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਰਕਹੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਿ ਕਰੋ (ਕਿਵੇਂ ਕਕ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਵੀਅਤਨਾਿ ਿਾਂ ਕਿਲੀਪੀਨਜ਼) ਕਿਸ 
ਕਵੱਚ ਗਲੀ ਨੰਬਰ, ਗਲੀ ਦਾ ਨਾਿ, ਰਾਿ / ਸੂਬਾ, ਅਤੇ ZIP/ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ ਸ਼ਾਿਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਕਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ 
ਿੌਿੂਦਾ ZIP/ਪੋਸਟਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ, ਤਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ N/A (ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ) ਦਰਿ ਕਰੋ

2 ਿੋਨ ਨੰਬਰਿੋਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਿੌਿੂਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦਾਖਲ ਕਰੋ। ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਡ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰੋ

3 ਰਕਿਸਟਰਡ ਈਿੇਲ ਪਤਾਰਕਿਸਟਰਡ ਈਿੇਲ ਪਤਾ

ਆਪਣਾ ਈਿੇਲ ਪਤਾ ਦਾਖਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਹ ਈਿੇਲ ਹੈ ਕਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ CIBC ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਈਿੇਲ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕਥਤੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ 
ਲਈ ISBO ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਿਾਰਿ ਲਈ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕਜ਼ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ 
“registered email address (ਰਕਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਈਿੇਲ ਪਤੇ)” ਵੱਿੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

4 ਈਿੇਲ ਪਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋਈਿੇਲ ਪਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ

ਉਸੇ ਈਿੇਲ ਪਤੇ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਿ ਕਰੋ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਧਆਨਪੂਰਵਕ ਸਿੀਕਖਆ ਕਰੋ ਕਕ ਕੋਈ 
ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਕ #3 (ਉੱਪਰ) ਅਤੇ #4 (ਇੱਥੇ) ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਈਿੇਲ 
ਪਤੇ ਿੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਿੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ 
ਦੇਖੋਗੇ

5 ਪਾਸਵਰਡਪਾਸਵਰਡ

ਇੱਕ ਪਾਸਵਰਡ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਸਵਰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ISBO ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਿਾਰਿ ਲਈ 
ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋਗੇ। ਸੁਰੱਕਖਆ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਕਹੰਦੇ ਹਨ ਕਕ ਇਸ ਕਵੱਚ ਲਾਜ਼ਿੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-
ਘੱਟ 8 ਵਰਣ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਣਿਾਲਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਰਣ ਅਤੇ 1 ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਣ 
ਹੋਵੇ

6 ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ
ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਿੁੜ ਦਰਿ ਕਰੋ (ਕਿਵੇਂ ਕਕ ਉੱਪਰ #3 ਅਤੇ #4 ਲਈ ਵਰਕਤਆ ਪਾਸਵਰਡ)। ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਧਆਨਪੂਰਵਕ ਸਿੀਕਖਆ ਕਰੋ ਕਕ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਕਕ #5 (ਉੱਪਰ) ਅਤੇ 
#6 (ਇੱਥੇ) ਲਈ ਵਰਕਤਆ ਪਾਸਵਰਡ ਿੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ

ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
ਨੰਬਰ ਆਈਟਿ ਕਵਵਰਣ

1 ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਦਾਖਲ ਕਰੋ

2 ਪਾਸਪੋਰਟ ਿਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ਪਾਸਪੋਰਟ ਿਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਿਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਤੀ ਚੁਣੋ। ਇਹ ਕਿਤੀ ਅੱਿ ਦੀ ਕਿਤੀ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

3 ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਿਆਦ ਖਤਿ ਹੋਣ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਿਆਦ ਖਤਿ ਹੋਣ 
ਦੀ ਕਿਤੀਦੀ ਕਿਤੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਿਆਦ ਖਤਿ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਤੀ ਚੁਣੋ। ਇਹ ਕਿਤੀ ਅੱਿ ਦੀ ਕਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

4 ਿਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ਿਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਿਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ

5 ਿਨਿ ਕਿਤੀਿਨਿ ਕਿਤੀ ਆਪਣੀ ਿਨਿ ਕਿਤੀ ਚੁਣੋ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਿਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਿਰ 15 ਸਾਲ ਿਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
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ਰੈਫ਼ਰਲ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
ਨੰਬਰ ਆਈਟਿ ਕਵਵਰਣ

1 ਰੈਿਰਲ ਦੀ ਕਕਸਿਰੈਿਰਲ ਦੀ ਕਕਸਿ
ਇਹ ਪ੍ਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ISBO ਬਾਰੇ ਕਕਵੇਂ ਸੁਕਣਆ ਸੀ

 − ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਵੱਲੋਂ  ਭੇਕਿਆ ਕਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ $25 ਬੋਨਸ8 ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ 
ਕਰਦੇ ਹੋ।8 ਕਜ਼ਆਦਾ ਵੇਰਕਵਆਂ ਲਈ cibc.com/isbo ‘ਤੇ ਿਾਓ

2 ਰੈਫ਼ਰਲ ਦੇ ਵੇਰਵੇਰੈਫ਼ਰਲ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
ਇਹ ਪ੍ਸ਼ਨ ਉਸ ਦੋਸਤ ਦੇ ਵੇਰਕਵਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ISBO ਲਈ ਹਵਾਲਾ ਕਦੱਤਾ ਸੀ

 − ਿੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ, ਤਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ N/A (ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ) ਦਰਿ ਕਰੋ

ਦੇਖੋ ਕਕ CIBC ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਂਕਕੰਗ ਆਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਕਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ 
ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਕਜ਼ੰਦਗੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਵੇਂ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।



ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗਾਈਡਬੁੱਕ | 11 

ਸੈਕਸ਼ਨ C: ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਾਰ
ਨੰਬਰ ਕਵਵਰਣ

1 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ISBO ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਿਾਰਿ ਉੱਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਨਿਾਰਿੇਸ਼ਨਸਟੂਡੈਂਟ ਇਨਿਾਰਿੇਸ਼ਨ ਭਾਗ ਕਵੱਚ ਕਦੱਤੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਕਵਆਂ ਦੀ ਸਿੀਕਖਆ ਕਰੋ ਕਕ 
ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੇਰਵੇ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਕਰੋਲ ਡਾਊਨ ਕਰੋ ਅਤੇ “Edit (ਸੰਪਾਦਨ ਕਰੋ)” ਬਟਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ

2 ISBO ਪਲੇਟਿਾਰਿ ਉੱਤੇ ਕਨਯਿ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਅਕਾਊਂਟ, ਪ੍ਾਇਵੇਸੀ ਵੇਰਕਵਆਂਕਨਯਿ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਅਕਾਊਂਟ, ਪ੍ਾਇਵੇਸੀ ਵੇਰਕਵਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਹੋਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਧਆਨਪੂਰਵਕ ਸਿੀਕਖਆ ਕਰੋ (ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੇ ਕਰਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਪੰ੍ਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ)। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ੋਗਰਾਿ ਦੇ ਅਕਧਕਾਰਤ ਕਨਯਿ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ

3 ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਵਸਥਾਰ ਕਵੱਚ ਇਨ੍ਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪੜ੍ਨ ਦਾ ਕੰਿ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਦੋਂ ਕਤਆਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਸ਼ਰਤਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 
ਅਤੇ ਪ੍ਾਇਵੇਸੀ ਸਕਹਿਤੀਪ੍ਾਇਵੇਸੀ ਸਕਹਿਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੈੱਕ ਬਾੱਕਸ “I agree (ਿੈਂ ਸਕਹਿਤ ਹਾਂ)” ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ

4 ਿਦੋਂ ਕਤਆਰ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ SUBMIT (ਿਿਾਂ ਕਰੋ) ਬਟਨ ਉੱਤੇ ਕਕਲੱਕ ਕਰੋ

ਿੁਬਾਰਕਾਂ! ਤੁਸੀਂ ਕਵਦੇਸ਼ ਕਵੱਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਿ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ!

ਿਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਟੱਪਣੀਆਂ
 • ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਿਾਂ ਕਰ ਕਦੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ CIBC ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਣ ਦੀ ਪ੍ਕਕਕਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਕਿਸਟਰ 

ਕੀਤੇ ਈਿੇਲ ਪਤੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ISBO ਪਲੇਟਿਰਿ ਲਈ ਸਾਈਨ ਆਨ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 
ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

 • CIBC ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਈਿੇਲ ਜ਼ਰੀਏ 1 ਕੰਿਕਾਿੀ ਕਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਹਦਾਇਤਾਂ 
ਕਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ CIBC ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਵੇਗਾ (ਕਿਵੇਂ ਕਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਇਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਕੱਥੇ ਿਿਾਂ 
ਕਰਵਾਏ ਿਾਣਗੇ)

 • ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਇਰ ਟਰਾਂਸਿਰ ਲਾਜ਼ਿੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਵੀਅਤਨਾਿ ਿਾਂ ਕਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਕਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 
ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰ ਚਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕਾਰਿਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਕਸਰਿ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਇਰ ਟਰਾਂਸਿਰ ਦੀ ਆਕਗਆ ਹੈ। ਿੇ ਲੋੜ 
ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਇਰ ਟਰਾਂਸਿਰ ਿਿਾਂ ਕਰਵਾ ਕਦੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ISBO ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਿਾਰਿ ਉੱਤੇ ਕਰਿੰਡਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਰਿੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਕਕਉਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਨਸੂਲੇਟ ਨੰੂ ਸੂਕਚਤ ਕਰਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰਿੰਡ ਦੀ ਪ੍ੋਸੈਕਸੰਗ ਿੀਸ ਪ੍ਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ $20.00 ਹੈ

ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

1. ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਿਾਂਦੇ ਪ੍ਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲਈ ISBO ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਿਾਰਿ ‘ਤੇ ਟੌਪ ਿੈਕਨਊ ਤੋਂ FAQs ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ

2. mailbox.isbo@cibc.com ‘ਤੇ ਪ੍ਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੰੂ ਕਸੱਧੀ ਈਿੇਲ ਕਰੋ

https://isbo.cibc.com/#/payment
mailto:mailbox.ISBO%40CIBC.com?subject=


1 CIBC ਸਟੂਡੈਂਟ GIC ਪ੍ੋਗਰਾਿ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਵੀਅਤਨਾਿ ਿਾਂ ਕਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕਵਕਦਆਰਥੀ GIC ਪ੍ੋਗਰਾਿ ਕਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ CIBC ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਕਸੇ 
ਵੀ ਕਰੰਸੀ ਕਵੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ $10,000 CAD ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $20,000 CAD ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। GICs ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ CIBC ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 2 CIBC 
ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਡਪੌਕਜ਼ਟ ਪ੍ੋਗਰਾਿ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਵੀਅਤਨਾਿ ਿਾਂ ਕਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕਵਕਦਆਰਥੀ CIBC ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਕਡਪੌਕਜ਼ਟ ਪ੍ੋਗਰਾਿ ਕਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ CIBC 
ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਕਸੇ ਵੀ ਕਰੰਸੀ ਕਵੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ $1,000 CAD ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $20,000 CAD ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੁਹਾਡੀ ISBO ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 
ਿਿਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ 365 ਕਦਨਾਂ (12 ਿਹੀਕਨਆਂ) ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ 365 ਕਦਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰ ਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਿੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੋਵੇਗੀ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੇ 365 ਕਦਨਾਂ ਦੇ ਸਿੇਂ ਅੰਦਰ ਆ ਿਾਂਦੇ ਹੋ। ISBO ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਿਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਿਰ 15 ਸਾਲ ਿਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 3 CIBC ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਕਕਸਤ 
ਬਜ਼ਾਰ ਿੁਦਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕਵਕਾਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਿੁਦਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 4 CIBC ਕਵਦੇਸ਼ੀ ਿੁਦਰਾ ਪਕਰਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। 5 ਕਸਰਿ ਯੋਗ ਕਾਰਡ। ਕਿਆਰੀ ਕ੍ੈਕਡਟ 
ਿਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 6 ਟ੍ਾਂਿੈਕਸ਼ਨ ਕਵੱਚ ਚੈੱਕ, ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣੇ, ਟ੍ਾਂਸਿਰ, ਪੂਰਵ-ਅਕਧਕਾਰਤ ਭੁਗਤਾਨ, ਕਬੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ (CIBC ਕ੍ੈਕਡਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ CIBC ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਆਿ ਕ੍ੈਕਡਟ 
ਸਿੇਤ) ਅਤੇ ਡੈਕਬਟ ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਲਈ, CIBC-ਬ੍ੈਂਡਡ ਕਰਕਜ਼ਆਂ ਲਈ ਤਬਾਦਲਾ (ਕਿਸ ਕਵੱਚ CIBC ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਆਫ਼ ਕ੍ੈਕਡਟ ਸ਼ਾਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ), ਿੋਰਗੇਿ ਅਤੇ 
ਕਨਵੇਸ਼ (ਰਕਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਰਕਿਸਟਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ) ਿੁਫ਼ਤ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਿੀਸਾਂ (ਕਕਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਿੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਕਵੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ: ਗ਼ੈਰ- CIBC ਿਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਵਾਉਣੇ। ਇੰਟਰੈਕ 
ਈ-ਟਰਾਂਸਿਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ (CIBC ਸਿਾਰਟ ਅਕਾਊਟਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ CIBC ਪ੍ੀਿੀਅਰ ਸਰਕਵਸ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਅਤੇ CIBC ਐਡਵਾਂਟੇਿ ਿਾਰ ਯੂਥ, CIBC ਸਿਾਰਟ ਿਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, CIBC ਸਿਾਰਟ 
ਿਾਰ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ (CIBC ਸਿਾਰਟ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ) ਅਤੇ CIBC ਐਡਵਾਂਟੇਿ ਿਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ (CIBC ਐਵਰੀਡੇਅ ਚੈਕਕੰਗ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ) ਅਤੇ ਕਵਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਕਵੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ 
(ਅਕਾਊਂਟ ਕਰੰਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਕਵੱਚ ਕਲਖੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ)। 7 ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਵੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 8 ਕਨਯਿ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ। ਹੋਰ ਵੇਰਕਵਆਂ ਲਈ ਕਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ www.cibc.com/isbo 'ਤੇ ਿਾਓ। ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕਕਸੇ ਵੀ ਸਿੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

CIBC ਕੈਪੀਟਲ ਿਾਰਕਕਟਸ ਟ੍ੇਡਿਾਰਕ ਬ੍ੈਂਡ ਨਾਿ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਤਕਹਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕਾਿਰਸ ਵੱਲੋਂ 
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਪ੍ੋਡਕਟ (ਉਤਪਾਦ) ਅਤੇ/ਿਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਵੱਚ ਕਾਰਪੋਰਟ ਲੈਂਕਡੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਵਦੇਸ਼ੀ ਿੁਦਰਾ, ਿਨੀ ਿਾਰਕਕਟ ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟ, ਸਟਰੱਕਚਰਡ ਨੋਟਸ, ਕਵਆਿ ਦਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ੋਡਕਟ ਅਤੇ OTC 
ਡੈਰੀਵੇਟਵਜ਼ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ। CIBC ਦਾ ਕਵਦੇਸ਼ੀ ਿੁਦਰਾ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਬਾਰੇ ਕਬਆਨ, ਿੋ FX ਗਲੋਬਲ ਕੋਡ ਕਵੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਕਦਸ਼ਾ-ਕਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, www.cibccm.com/fxdisclosure 'ਤੇ ਦੇਕਖਆ 
ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਪ੍ੋਡਕਟ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਕ ਐਕਸਚੇਂਿ-ਟ੍ੇਡਡ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਕਵਕਲਪ, ਕਿਕਸਡ ਇਨਕਿ ਸਕਕਊਕਰਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਕਕਊਕਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਭਕਵੱਖ ਦੀ ਤਾਿੀਲ, ਦੀ 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ CIBC ਦੀਆਂ ਕਸੱਧੀਆਂ ਿਾਂ ਅਕਸੱਧੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕਕ ਹੇਠਾਂ ਦੱਕਸਆ ਕਗਆ ਹੈ। CIBC ਵਰਲਡਜ਼ ਿਾਰਕਕਟਸ ਇੰਕ. ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਨਵੈਸਟਰ ਪ੍ੋਟੈਕਸ਼ਨ ਿੰਡ 
ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਿੈਂਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਿੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਨੈਡਾ ਦੀ ਿੈਂਬਰ ਹੈ। ਅਿਰੀਕਾ ਕਵੱਚ, CIBC ਵਰਲਡ ਿਾਰਕਕਟ ਕਾਰਪੋ. ਿਾਇਨੈਂ ਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟਸਟਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਕਕਊਕਰਟੀਜ਼ 
ਇਨਵੈਸਟਰ ਪ੍ੋਟੈਕਸ਼ਨ ਿੰਡ ਦੀ ਿੈਂਬਰ ਹੈ। CIBC ਵਰਲਡ ਿਾਰਕਕਟਸ ਪੀ.ਐੱਲ.ਸੀ. ਨੰੂ ਪ੍ੋਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਕਧਕਾਰ ਪ੍ਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਇਨੈਂ ਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡਕਟ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ 
ਪ੍ੋਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਨਯੰਕਤ੍ਤ ਹੈ। 

CIBC ਵਰਲਡ ਿਾਰਕਕਟਸ ਸਕਕਊਕਰਟੀਜ਼ ਆਇਰਲੈਂਡ ਕਲਕਿਟਡ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਕਨਯੰਕਤ੍ਤ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕਾਿਰਸ, ਕਸਡਨੀ ਬ੍ਾਂਚ (ABN: 33 608 
235 847), ਆਸਟ੍ੇਲੀਅਨ ਪ੍ੋਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ (APRA) ਵੱਲੋਂ ਕਨਯੰਕਤ੍ਤ ਇੱਕ ਅਕਧਕਾਰਤ ਕਵਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ। CIBC ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕਲਿ. (AFSL ਨੰ.: 240603) ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ 
ਸਕਕਊਕਰਟੀਜ਼ ਐਡਂ ਇਨਵੈਸਟਿੈਂਟ ਕਕਿਸ਼ਨ (“ASIC”) ਵੱਲੋਂ ਕਨਯੰਕਤ੍ਤ ਹੈ। CIBC ਵਰਲਡ ਿਾਰਕਕਟਸ (ਿਪਾਨ) ਇੰਕ. ਿੈਪਨੀਜ਼ ਸਕਕਊਕਰਟੀਜ਼ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਿੈਂਬਰ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ 
ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕਾਿਰਸ, ਹੌਂਗ ਕੌਂਗ ਬਰਾਂਚ, ਸਕਕਊਕਰਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਕਿਊਚਰਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਕੈਪ 571 ਦਾ ਰਕਿਸਟਰ ਇੰਸਟੀਕਚਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕਾਿਰਸ, ਕਸੰਗਾਪੁਰ 
ਬਰਾਂਚ, ਇੱਕ ਆਫ਼ਸ਼ੋਰ ਬੈਂਕ ਹੈ ਿੋ ਿੋਨੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਕਸੰਗਾਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸਪ੍ਾਪਤ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕਨਯੰਕਤ੍ਤ ਹੈ। 

ਇੰਟਰੈਕ ਅਤੇ ਇੰਟਰੈਕ ਈ-ਟਰਾਂਸਿਰ, ਇੰਟਰੈਕ ਇੰਕ. ਦੇ ਰਕਿਸਟਰਡ ਵਪਾਰਕ ਕਚੰਨ੍ ਹਨ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। CIBC Smart™ ਅਕਾਊਂਟ ਿਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ CIBC ਿਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ 
ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਟ੍ੇਡਿਾਰਕ ਹੈ। CIBC ਕੈਪੀਟਲ ਿਾਰਕਕਟਸ ਅਤੇ CIBC ਕਕਊਬ ਕਡਜ਼ਾਇਨ CIBC ਦੇ ਟ੍ੇਡਿਾਰਕ ਹਨ, ਕਿਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਕਹਤ ਵਰਕਤਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।


