Giới thiệu Chương trình
Ngân hàng ưu đãi cho Sinh
viên Quốc tế
Sinh viên quốc tế muốn đạt được yêu cầu để có giấy phép du học của
Canada, có thể bắt đầu bằng cách chi trả trước Giấy Chứng nhận Đảm
bảo Đầu tư (GIC)1 của họ trong khi vẫn ở quê nhà tại Ấn Độ, Trung
Quốc, Việt Nam hoặc Philippines.

Hãy xem bằng cách nào chương trình Ngân hàng Ưu
đãi cho Sinh viên Quốc tế của CIBC có thể dễ dàng
giúp bạn chuẩn bị cho cuộc sống mới ở Canada.

Tương lai của bạn bắt đầu từ đây
Là một tổ chức tài chính hàng đầu tại Canada, chúng tôi có nghiệp vụ để giúp khách hàng đạt được những
gì quan trọng đối với họ. Khi một sinh viên quốc tế chuẩn bị đi du học ở ngoài nước, chúng tôi biết có rất
nhiều việc phải làm trước khi bạn đến nơi học mới và hệ thống ngân hàng ở Canada có thể rất khác với hệ
thống ngân hàng ở nước bạn. Đó là lý do chúng tôi phát triển chương trình Ngân hàng Ưu đãi cho Sinh
viên Quốc tế (ISBO) của CIBC và CIBC sẽ giúp bạn từng bước một trên hành trình của bạn.

Mục lục
Hoan nghênh bạn tìm hiểu Sổ Hướng dẫn để Điền đơn ISBO. Trong cuốn sổ này, bạn sẽ tìm thấy thông
tin chi tiết về các chương trình ISBO để giúp bạn lập kế hoạch cho việc học tập tại Canada, kèm theo
hướng dẫn từng bước để hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến một cách dễ dàng.
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Để Nhận Giấy phép Du Học của Bạn Nhanh
hơn
Sinh viên quốc tế mong muốn đáp ứng các yêu cầu về giấy phép du học của Canada có thể làm như vậy
bằng cách chi trả trước Giấy Chứng nhận Đảm bảo Đầu tư (GIC)1 của họ trong khi vẫn ở nhà tại Ấn Độ,
Trung Quốc, Việt Nam hoặc Philippines.

Trước khi đến Canada bạn có thể:
• Dễ dàng đảm bảo một giấy chứng nhận GIC (đầu tư bảo đảm)1 để đáp ứng yêu cầu về giấy phép du
học dành cho bạn
• Nhanh chóng mở một tài khoản tiền gửi2 cho nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân
hàng thường ngày của bạn ở Canada
• Chuyển tiền trực tuyến hiệu quả bằng loại tiền tệ bạn muốn3 mà không phải
trả phí dịch vụ4
• Tìm hiểu thêm về các loại thẻ tín dụng với phần thưởng du lịch hoặc hoàn lại
tiền mặt của chúng tôi5

Để thực hiện kế hoạch rời khỏi đất nước
của bạn và chuyển đến Canada mất rất
nhiều công sức. Tại CIBC, chúng tôi sẽ
giúp bạn chuẩn bị để bạn có thể tự tin
chuyển đến Canada.

Hãy liên lạc với chúng tôi qua điện thư
mailbox.isbo@cibc.com

*

Ngày đến dự kiến của bạn phải trong vòng 365 ngày (12 tháng) kể từ ngày bạn nộp đơn đăng ký
ISBO. Nếu ngày bạn dự định đến còn xa hơn 365 ngày, xin vui lòng đợi và đăng ký khi ngày đến
dự kiến của bạn ở trong vòng 365 ngày. Bạn phải đủ 15 tuổi trở lên để đăng ký ISBO.
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Chương trình ngân hàng Ưu đãi cho Sinh
viên Quốc tế (ISBO) của CIBC
Hãy xem bằng cách nào chương trình ISBO có thể giúp bạn chuẩn bị cho
cuộc sống mới ở Canada.
Sử dụng Chương trình GIC dành cho sinh viên của CIBC1 để đáp ứng các yêu cầu về giấy phép du học của
Canada bằng cách ký gửi trước Giấy Chứng nhận Đảm bảo Đầu tư (GIC)1 của bạn trước khi đến Canada.
Khi còn ở nhà tại Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam hoặc Philippines, hãy sử dụng Chương trình quỹ gửi
tiền dành cho Sinh viên của CIBC2 thông qua trực tuyến bạn có thể dễ dàng mở một tài khoản tiền gửi
mới2 cho nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng thường ngày của bạn khi đi học. Tài khoản CIBC Smart™
mới dành cho sinh viên của bạn có thể chứng minh tài chính trước khi bạn đến và cũng giúp bạn không
phải mang theo một khoản tiền lớn khi đi đường.

Chương trình GIC dành cho Sinh viên của CIBC1
• Gửi trước tối thiểu $10,000 CAD (mười ngàn tiền CAD) (tối đa $20,000 CAD) để đăng ký vào
Chương trình GIC dành cho Sinh viên của CIBC1
• Chuyển tiền trực tuyến hiệu quả bằng loại tiền tệ bạn muốn3 mà không phải trả phí dịch vụ4
• Gửi trước từ $2,000 CAD đến $12,000 CAD vào Tài khoản CIBC Smart™ Dành cho Sinh viên
mới của bạn khi bạn đến Canada
• Nhận lại một phần tiền đầu tư của bạn cho mỗi tháng trong vòng 12 tháng – khoảng $1,000 CAD
trong 8 lần trả tiền bằng nhau
• Sau 12 tháng, tổng cộng bạn sẽ/đã nhận lại khoản đầu tư $10,000 CAD của mình, cộng với tiền
lãi kiếm được

Chương trình Ký quỹ Sinh viên CIBC2
• Chuyển tối thiểu từ $1,000 CAD đến tối đa $20,000 CAD vào tài khoản tiền gửi mới của bạn2
trước khi bạn đến Canada
• Chuyển tiền trực tuyến hiệu quả bằng cách sử dụng loại tiền tệ bạn muốn3 mà không phải trả phí
dịch vụ4
• Bắt đầu sử dụng ngay tài khoản của bạn khi đến Canada tại bất kỳ Trung tâm Ngân hàng CIBC
nào của chúng tôi
• Lợi ích bao gồm không chịu phí tài khoản hàng tháng, giao dịch không giới hạn6 và miễn phí
chuyển khoản điện tử Interac
− Chuyển khoản điện tử Interac là một cách thuận tiện để gửi, yêu cầu và nhận tiền trực tiếp từ
giữa các tài khoản ngân hàng mở tại Canada7
• Các lợi ích dành cho tài khoản của bạn được áp dụng đến ngày tốt nghiệp của bạn (tối đa bốn
năm) cộng thêm sáu tháng sau khi tốt nghiệp
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Hoàn thành Đơn Đăng ký ISBO của Bạn
Hoàn thành đơn đăng ký ISBO trực
tuyến của bạn thông qua ba mục chính:
Mục A: Chương trình & Chi trả

Bất kể chương trình bạn chọn là gì, hãy
đảm bảo đã chuẩn bị sẵn các tài liệu sau để
hoàn thành đơn đăng ký của bạn:
• Hộ chiếu của bạn

Chọn chương trình ISBO mà bạn muốn đăng ký:

• Giấy Chấp nhận Nhập học của bạn (định dạng
pdf hoặc jpg)

• Chương trình GIC Sinh viên của CIBC1; hoặc

• Tên Khu học xá của trường của bạn ở Canada

• Chương trình Ký quỹ Sinh viên CIBC2

Mục B: Thông tin Sinh viên
• Nhập thông tin cá nhân của bạn

Mục C: Tóm tắt Chi trả
• Xem lại thông tin của bạn và nhấp vào nút ĐĂNG
KÝ khi sẵn sàng để hoàn thành đơn đăng ký của
bạn!

Sau khi đăng ký, CIBC sẽ liên lạc với bạn
trong vòng 1 ngày làm việc để xác nhận đơn
đăng ký của bạn.
Bạn cần giúp đỡ liên quan đến đơn đăng
ký trực tuyến?
Hãy gửi điện thư cho chúng tôi theo địa chỉ
mailbox.isbo@cibc.com
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Mục A: Chương trình & Chi trả
Chọn chương trình ISBO mà bạn muốn đăng ký:
• Chương trình GIC Sinh viên của CIBC1
• Chương trình Ký quỹ Sinh viên CIBC2

Sau đó nhập số tiền bạn muốn gửi vào tài khoản CIBC mới của bạn:
Đối với Chương trình Ký quỹ
Sinh viên của CIBC:

Đối với Chương trình GIC Sinh
viên của CIBC:

• Số tiền Đầu tư Tối thiểu: $1,000 CAD

• Số tiền Đầu tư Tối thiểu: $10,000 CAD

• Số tiền Đầu tư Tối đa: $20,000 CAD

• Số tiền Đầu tư Tối đa: $20,000 CAD

• Chọn Quốc gia Chi trả: Chọn quốc gia
bạn hiện đang cư trú và mang hộ chiếu
(ví dụ Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam
hoặc Philippines)

• Chọn Quốc gia Chi trả: Chọn quốc gia
bạn hiện đang cư trú và mang hộ chiếu
(ví dụ Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam
hoặc Philippines)

• Chọn loại Tiền tệ Chi trả3: Chọn loại
tiền tệ mà bạn muốn sử dụng để
chuyển khoản điện tín quốc tế

• Chọn loại Tiền tệ Chi trả3: Chọn loại
tiền tệ mà bạn muốn sử dụng để
chuyển khoản điện tín quốc tế

• Nếu loại tiền bạn muốn3 không có trong
danh mục lựa chọn, bạn có thể chọn
thanh toán bằng Đô-la Canada

• Nếu loại tiền bạn muốn3 không có trong
danh mục lựa chọn, bạn có thể chọn
thanh toán bằng Đô-la Canada

Chúng tôi biết bạn đang nỗ lực cho
tương lai của mình, đó là lý do tại
sao chúng tôi tạo ra các giải pháp
ngân hàng phù hợp với bạn.
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Mục B: Thông tin Sinh viên
Số

Mục

Mô tả

Danh xưng

Chọn danh xưng của bạn từ danh mục lựa chọn

Tên Hợp Pháp

Nhập Tên gọi, Tên Đệm và Họ Hợp pháp như được ghi trên hộ chiếu của bạn. Điều
này quan trọng vì đây sẽ là tên được liên kết với tài khoản ngân hàng CIBC của bạn.
Xin lưu ý – các ký tự đặc biệt không được phép điền vào các ô này

Tên

Nhập tên và họ của bạn bằng ngôn ngữ bản xứ của bạn (đây là một trường hợp tùy
chọn (không bắt buộc) cho phép bạn thêm tên thay thế mà bạn sử dụng tại quốc gia
của bạn)

Tên Trường và
Khu Học xá

Chọn tên trường mà bạn đã được nhận vào học ở Canada. Cũng xin chọn tên khu
học xá của trường bạn, vì điều này sẽ giúp chúng tôi xác định Trung tâm Ngân hàng
CIBC gần nhất với bạn

5

Ngày đến Dự kiến

Đây là ngày mà bạn dự kiến sẽ đến Canada. Bạn chỉ nộp đơn đăng ký ISBO trước
ngày bạn dự kiến sẽ đến Canada trong vòng 365 ngày (12 tháng). Nếu ngày bạn dự
định đến Canada còn xa hơn 365 ngày, xin vui lòng đợi và chỉ đăng ký khi ngày đến
dự kiến của bạn ở trong vòng 365 ngày.

6

Ngày Tốt nghiệp
Dự kiến

Đây là ngày mà bạn dự kiến sẽ tốt nghiệp đối với chương trình bạn đã đăng ký

7

Mục đích Sử dụng
Tài khoản

Với tư cách hoạt động là một ngân hàng, pháp luật đòi hỏi chúng tôi yêu cầu khách
hàng cung cấp mục đích sử dụng tài khoản ngân hàng khi họ đăng ký tài khoản.
Thông tin này sẽ không được sử dụng vì bất kỳ mục đích nào khác. Vui lòng chọn
một lựa chọn phù hợp có thể giải thích mục đích sử dụng tài khoản của bạn

8

Những câu hỏi này yêu cầu xác định nghề nghiệp hiện tại của bạn tại quốc gia bạn
Danh mục Nghề nghiệp /
đang sinh sống. Hãy chọn “Sinh viên”. Với tư cách hoạt động là một ngân hàng,
Mô tả Nghề nghiệp / Mô
pháp luật đòi hỏi chúng tôi yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin này khi họ đăng
tả Chi tiết
ký tài khoản mới. Thông tin này sẽ không được sử dụng vì bất kỳ mục đích nào khác.

1
2
3
4

9
10

Câu hỏi này yêu cầu bạn xác nhận rằng tài khoản CIBC của bạn sẽ chỉ do bạn sử
dụng chứ không phải ai khác
Đây có phải là Tài khoản
để mang lại Lợi ích cho
Bên thứ ba?

a)

Chọn “Không” nếu tài khoản sẽ chỉ do bạn sử dụng

b)

Chọn “Phải” nếu tài khoản sẽ được sử dụng cho người khác không phải bạn

Pháp luật đòi hỏi chúng tôi yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin này khi họ đăng
ký tài khoản mới. Thông tin này sẽ không được sử dụng vì bất kỳ mục đích nào khác

Giấy Chấp nhận Nhập
học

Vui lòng tải lên Giấy mời / Giấy Chấp nhận Nhập học mà bạn nhận được từ trường ở
Canada mà bạn sẽ theo học. Điều rất quan trọng là phải có Tên Hợp Pháp của bạn
trên giấy tờ này. Giấy tờ này có thể được tải lên ở định dạng pdf hoặc jpg với kích
thước tối đa 5MB
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Chỉ dành cho một số Quốc gia
1. Số tiền bạn sẽ chuyển khoản điện tín (gửi trước) vào tài khoản CIBC của bạn do đâu mà bạn
có được? Chọn phương án phù hợp nhất với bạn trong danh mục tùy chọn
2. Nếu bạn chọn “Thành viên Gia đình”, vui lòng nhập chi tiết nghề nghiệp của thành viên gia đình
bạn vào hai đề mục sau: “Thể loại Nghề nghiệp” và “Mô tả Nghề nghiệp”
3. Mục “Tên Công ty” và “Đơn vị Cung cấp Học bổng” cho phép bạn nhập thêm thông tin về cách
bạn gửi tiền vào tài khoản CIBC mới của mình (nếu có)
− Nếu bạn đã chọn “Tự đi làm” hoặc “Thành viên Gia đình” ở câu hỏi số 1, hãy nhập tên bạn
đã cung cấp cho lĩnh vực này ở câu hỏi số 1, tiếp đó là tên của công ty mà bạn hoặc thành
viên gia đình bạn được tuyển dụng
− Nếu bạn đã chọn “Học bổng”, vui lòng nhập tên của hiệp hội tài trợ học bổng cho bạn
4. Trong năm học đầu tiên, bạn dự kiến nhận được bao nhiêu lần chuyển khoản điện tín (Tiền gửi)
(bao gồm cả lần chuyển khoản điện tín đầu tiên để mở tài khoản mới của bạn)?
5. Tổng số tiền bạn dự kiến nhận được từ tất cả các lần chuyển khoản điện tín (tiền gửi) là bao
nhiêu? Câu hỏi này liên quan đến mục # 3 ở trên – cộng các số tiền chuyển khoản điện tín (tiền
gửi) dự kiến của bạn với nhau và điền tổng số vào đây
6. Bạn sẽ sử dụng tài khoản CIBC của mình để làm gì? Vui lòng chọn một tùy chọn phù hợp giải
thích mục đích sử dụng tài khoản của bạn
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Thông tin Liên lạc
Số

1
2
3
4
5
6

Mục

Mô tả

Địa chỉ

Nhập thông tin về nơi bạn đang sống (ví dụ: ở Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam hoặc
Philippines) bao gồm số nhà, tên đường, tiểu bang/tỉnh, Thành phố và Mã Bưu điện /
Mã Bưu chính. Nếu hiện tại không có Mã Bưu điện / Mã Bưu chính, vui lòng nhập N/A

Số Điện thoại

Nhập số điện thoại hiện tại của bạn. Vui lòng nhập cả mã vùng

Địa chỉ Email đã Đăng ký

Nhập địa chỉ email của bạn. Đây là email mà CIBC sẽ sử dụng để liên lạc với bạn. Đây
cũng là địa chỉ email bạn sử dụng để đăng nhập vào hệ thống trực tuyến ISBO để kiểm
tra tình trạng đăng ký của mình. Chúng tôi gọi nó là “địa chỉ email đã đăng ký” của bạn

Xác nhận Địa chỉ Email

Nhập lại cùng một địa chỉ email. Hãy rà soát lại cẩn thận để đảm bảo không có lỗi sai
và để xác nhận địa chỉ email được sử dụng khớp với mục # 3 (ở trên) và mục # 4 (ở
đây). Chúng tôi cũng sẽ kiểm tra, vì vậy bạn sẽ thấy một thông báo lỗi nếu thông tin
không giống nhau

Mật khẩu

Tạo một mật khẩu. Đây sẽ là mật khẩu bạn sử dụng để đăng nhập vào hệ thống ISBO
trực tuyến. Vì mục đích bảo mật, chúng tôi yêu cầu mật khẩu phải chứa ít nhất 8 ký tự,
gồm ít nhất 1 chữ hoa và 1 ký tự đặc biệt

Xác nhận Mật khẩu

Nhập lại mật khẩu của bạn (nghĩa là cùng một mật khẩu được sử dụng trong mục # 3
và 4 ở trên). Hãy rà soát lại cẩn thận để đảm bảo không có lỗi sai và xác nhận mật
khẩu được sử dụng khớp với mục # 5 (ở trên) và mục # 6 (ở đây)

Thông tin Hộ chiếu
Số

1
2
3
4
5

Mục

Mô tả

Số Hộ chiếu

Nhập số hộ chiếu của bạn

Ngày cấp Hộ chiếu

Chọn ngày cấp trên hộ chiếu của bạn. Ngày này phải trước ngày hôm nay

Ngày Hộ chiếu Hết hạn

Chọn ngày hộ chiếu của bạn sẽ hết hạn. Ngày này phải sau ngày hôm nay

Quốc gia Cấp

Nhập quốc gia nơi hộ chiếu của bạn được cấp

Ngày sinh

Chọn ngày sinh của bạn. Bạn phải đủ 15 tuổi trở lên để nộp đơn
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Thông tin Người giới thiệu
Số

Mục

1

Loại hình Giới thiệu

2

Thông tin Người giới
thiệu

Mô tả

Câu hỏi này hỏi về cách bạn biết đến ISBO của chúng tôi

−

Nếu bạn đã được một người bạn giới thiệu, cả hai bạn đều đủ điều kiện để nhận
$25 CAD tiền thưởng.8 Hãy truy cập trang cibc.com/isbo để biết thêm chi tiết

Câu hỏi này hỏi thông tin về người bạn đã giới thiệu bạn đến ISBO

−

Nếu nội dung này không phù hợp với bạn, vui lòng điền vào N/A

Hãy xem bằng cách nào chương trình ngân hàng Ưu đãi cho
Sinh viên Quốc tế của CIBC có thể giúp bạn chuẩn bị cho
cuộc sống sinh viên mới ở Canada.
10 | Chương trình ngân hàng Ưu đãi cho Sinh viên Quốc tế của CIBC

Mục C: Tổng Chi trả
Số

Mô tả

1
2
3
4

Hãy xem lại tất cả các chi tiết trong mục Thông tin Sinh Viên trên hệ thống trực tuyến ISBO để đảm bảo mọi thứ
đều chính xác. Nếu bạn cần sửa thông tin, vui lòng chọn nút “Chỉnh sửa”

Hãy xem lại cẩn thận phần Điều khoản và Điều kiện, Tài khoản Tiền gửi, Thông tin Bảo mật và các mục Khác
trên hệ thống trực tuyến ISBO (bạn có thể in các bản sao để lưu trữ cho mình). Đây là những Điều khoản và Điều
kiện chính thức áp dụng với chương trình của bạn

Khi bạn đã đọc xong các tài liệu này một cách chi tiết, vui lòng chọn “Tôi đồng ý” với Điều khoản, Tài liệu và Thỏa
thuận Riêng tư ở trên

Khi đã sẵn sàng, hãy bấm nút GỬI ĐI để hoàn thành đơn đăng ký của bạn

Xin chúc mừng! Bạn đang tiến một bước gần hơn đến việc du học!
Lưu ý Quan trọng
• Sau khi bạn gửi đơn đăng ký, CIBC sẽ bắt đầu tiến trình mở tài khoản mới của bạn. Bạn có thể theo dõi tiến
trình xử lý đơn đăng ký trực tuyến của mình bằng cách đăng nhập vào hệ thống ISBO bảo mật với địa chỉ
email đã đăng ký của bạn và mật khẩu bạn đã tạo
• CIBC sẽ liên lạc với bạn qua email trong vòng 1 ngày làm việc để xác nhận hướng dẫn thanh toán của bạn.
Nội dung hướng dẫn này sẽ bao gồm số tài khoản ngân hàng CIBC mới mở của bạn (tức là nơi số tiền
chuyển khoản điện tín quốc tế của bạn sẽ được gửi tới)
• Chuyển khoản điện tín quốc tế phải được thực hiện từ tài khoản ngân hàng của bạn ở Ấn Độ, Trung Quốc,
Việt Nam hoặc Philippines. Chỉ có một lần chuyển khoản điện tín quốc tế được chấp thuận cho đến khi bạn
đến Canada và kích hoạt tài khoản của bạn. Nếu được yêu cầu, bạn có thể đưa ra yêu cầu hoàn lại tiền
thông qua hệ thống ISBO trực tuyến sau khi bạn đã gửi chuyển khoản điện tín. Chúng tôi sẽ hỏi tại sao bạn
cần hoàn lại tiền và sẽ cần thông báo cho Lãnh sự quán Canada về yêu cầu của bạn. Phí xử lý hoàn tiền là
$20.00 CAD cho mỗi giao dịch

Nếu bạn cần hỗ trợ thêm:
1. Hãy chọn FAQs (Câu hỏi Thường gặp) từ menu phía trên của hệ thống ISBO trực tuyến để tìm câu trả
lời cho các câu hỏi thường gặp
2. Hãy gửi câu hỏi trực tiếp qua email cho chúng tôi theo địa chỉ mailbox.isbo@cibc.com
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Chương trình GIC cho Sinh viên Quốc tế của CIBC chỉ dành cho sinh viên đến từ Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam hoặc Philippines. Sinh viên có thể gửi
tối thiểu từ $10,000 CAD đến tối đa $20,000 CAD bằng bất kỳ loại tiền nào mà CIBC đề xuất để đăng ký vào chương trình GIC. Bạn sẽ được yêu cầu
mở tài khoản Tiền gửi CIBC để mua các giấy chứng nhận GIC. 2 Chương trình Tiền gửi Dành cho Sinh viên Quốc tế của CIBC chỉ dành cho sinh viên
đến từ Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam hoặc Philippines. Sinh viên có thể gửi tối thiểu từ $1,000 CAD đến tối đa $20,000 CAD bằng bất kỳ loại tiền nào
mà CIBC đề xuất để đăng ký vào Chương trình Tiền gửi Dành cho Sinh viên của CIBC. Ngày đến dự kiến của bạn phải trong vòng 365 ngày (12 tháng)
kể từ ngày bạn nộp đơn đăng ký ISBO. Nếu ngày bạn dự định đến còn xa hơn 365 ngày, xin vui lòng đợi và đăng ký khi ngày đến dự kiến của bạn ở
trong vòng 365 ngày. Bạn phải đủ 15 tuổi trở lên để đăng ký ISBO. 3 CIBC cung cấp quyền truy cập vào tất cả các loại tiền tệ thị trường phát triển và
chọn các loại tiền tệ thị trường tăng trưởng. 4 CIBC áp dụng tỷ giá hối đoái ngoại tệ. 5 Chỉ dành cho những thẻ đủ điều kiện. Tiêu chí tín dụng tiêu chuẩn
được áp dụng. 6 Một giao dịch bao gồm séc, rút tiền, chuyển khoản, thanh toán được ủy quyền trước, thanh toán hóa đơn (bao gồm Thẻ Tín dụng CIBC
và Hạn mức Tín dụng Cá nhân CIBC) cũng như mua hang ghi nợ. Đối với tất cả các tài khoản, chuyển khoản tới các khoản vay nợ mang thương hiệu
CIBC (không bao gồm Hạn mức Tín dụng Cá nhân CIBC), các khoản thế chấp và đầu tư (đã đăng ký và chưa đăng ký) đều được miễn phí. Các khoản
phí khác (ngoài bất kỳ khoản phí giao dịch nào) bao gồm: rút tiền từ các máy ngân hàng không phải CIBC, giao dịch chuyển khoản điện tử Interac (phí
chuyển khoản điện tử Interac được miễn cho Tài khoản Thông minh CIBC, Tài khoản CIBC PremierService và cho các khách hàng đã đăng ký vào
CIBC Lợi ích cho Thanh thiếu niên, CIBC Thông minh cho Sinh viên, CIBC Thông minh cho Người Cao niên (trên Tài khoản Thông minh CIBC) và Lợi
ích cho Sinh viên CIBC (trên Tài khoản Séc Hàng ngày CIBC) và giao dịch bằng ngoại tệ (bao gồm séc được viết bằng các loại tiền khác với đơn vị tiền
của tài khoản). 7 Áp dụng với các tổ chức tài chính tham gia. 8 Điều khoản và Điều kiện áp dụng. Vui lòng truy cập www.cibc.com/isbo để biết thêm chi
tiết. Sản phẩm và các tính năng đi kèm có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
1

CIBC Capital Markets (Thị trường Vốn CIBC) là một thương hiệu theo đó các pháp nhân khác nhau cung cấp các dịch vụ khác nhau. Các sản phẩm
và / hoặc dịch vụ do Ngân hàng Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) cung cấp bao gồm dịch vụ cho vay doanh nghiệp, ngoại hối, công cụ thị
trường tiền tệ, trái phiếu cấu trúc, sản phẩm lãi suất và các công cụ phái sinh OTC. Tuyên bố Công khai Ngoại hối của CIBC liên quan đến các nguyên
tắc có trong Bộ luật Toàn cầu FX có thể được tìm đọc tại www.cibccm.com/fxdisclosure. Các sản phẩm và dịch vụ khác, ví dụ như quyền chọn mua và
vốn cổ phần trao đổi, chứng khoán thu nhập cố định và thực hiện kỳ hạn của chứng khoán Canada, được cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua
các công ty con của CIBC như được nêu tên dưới đây.
CIBC World Markets Inc. là thành viên của Quỹ Bảo vệ Nhà đầu tư Canada và Tổ chức Điều tiết Công nghiệp Đầu tư Canada. Tại Hoa Kỳ, CIBC World
Markets Corp. là thành viên của Cơ quan Quản lý Ngành Tài chính và Quỹ Bảo vệ Nhà đầu tư Chứng khoán. CIBC World Markets plc được ủy quyền
bởi Cơ quan Quản lý An toàn và được quản lý bởi Cơ quan Quản lý Tài chính và Cơ quan Quản lý An toàn. CIBC World Markets Securities Ireland
Limited được quản lý bởi Ngân hàng Trung ương Ireland. Ngân hàng Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), Chi nhánh Sydney (ABN: 33 608
235 847), là một chi nhánh ngân hàng nước ngoài được ủy quyền theo quy định của Cơ quan Quản lý An toàn Australia. CIBC Australia Ltd (AFSL No:
240603) được quản lý bởi Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Australia (“ASIC”). CIBC World Markets (Nhật Bản) Inc. là thành viên của Hiệp hội Đại lý
Chứng khoán Nhật Bản. Ngân hàng Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), Chi nhánh Hồng Kông, là một tổ chức đã đăng ký theo Pháp lệnh
Chứng khoán và Kỳ hạn, Cap 571. Ngân hàng Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), Chi nhánh Singapore, là một ngân hàng nước ngoài được
cấp phép và quản lý bởi Cơ quan Tiền tệ Singapore.
Interac và Interac Chuyển khoản Điện tử là thương hiệu đã đăng ký của Interac Inc. được cấp giấy phép sử dụng. Tài khoản CIBC Smart™ Dành cho
Sinh viên là Thương hiệu của CIBC hoặc các công ty con của nó. CIBC Capital Markets và the CIBC Cube Design là các thương hiệu của CIBC, có giấy
phép sử dụng.

