
ਇੱਕ ਕੈਨੇਡ ੀਅਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਕਕਵੇਂ ਖੋਲੋ੍
ਜੇ ਤੁਸ ੀਂ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕ ਵੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕ ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕ ਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬੈਂਕ ਕੰਗ ਕ ਸਸਟਮ ਕਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕੈਨੇਡ ੀਅਨ 
ਵਾਸ ੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਕ ਹਲਾ ਆਰਥਕ ਕਦਮ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦ ੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕਕਉਂ ਹੈ
ਇੱਕ ਕੈਨੇਡ ੀਅਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ, ਤੁਸ ੀਂ ਖਰ ੀਦਦਾਰ ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕ ਬਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱ ਕ ਖਅਤ ਅਤੇ ਅਸਾਨ ਤਰ ੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕਾਂ ਨੂੰ 
ਜਮ੍ਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਲਬਰਟਾ ਕ ਵੱਚ, ਕ ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੋ਼ਿਗਾਅਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇ ਚੈੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਕ ਵੱਚ ਕ ਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮ੍ਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਾਕ ਨਕ ਤਰ ੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸ ੀਂ ਇਸਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕ ਡਪਾਕ ਼ਿਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੋਗੇ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕ ਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਫੌਰਨ ਪਹੰੁਚ ਪ੍ਾਪਤ ਹੋਵੇਗ ੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਜਮ੍ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨਹ ੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੇ 
ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦ ੀ ਉਡ ੀਕ ਨਹ ੀਂ ਕਰਨ ੀ ਪਵੇਗ ੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਵੱਚ ਕੀ ਲੈ ਜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਣ ਤੋਂ ਪਕ ਹਲਾਂ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇ਼ਿ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੀ ਪਛਾਣ ਦ ੀ ਪੁਸ਼ਟ ੀ ਕਰਨ ਦ ੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗ ੀ।

• ਲੈਂ ਡ ਕ ੀਤੇ ਪ੍ਵਾਸ ੀ: ਲੈਂ ਡ ਕ ੀਤੇ ਪ੍ਵਾਸ ੀਆਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣ ਦੇ ਦੋ ਸਬੂਤ ਕਲਆਉਣੇ ਼ਿਰੂਰ ੀ ਹਨ: ਸੂਚ ੀ ਅ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਬੂਤ, ਅਤੇ ਸੂਚ ੀ ਅ ਜਾਂ ਬ ੀ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਬੂਤ

• ਕ ਵਦੇਸ਼ ੀ ਕੰਮਗਾਰ: ਕ ਵਦੇਸ਼ ੀ ਕੰਮਗਾਰਾਂ ਲਈ ਪਛਾਣ ਦੇ ਦੋ ਸਬੂਤ ਕਲਆਉਣੇ ਼ਿਰੂਰ ੀ ਹਨ: ਸੂਚ ੀ ਅ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਸੂਚ ੀ ਅ ਜਾਂ ਬ ੀ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਬੂਤ। 
ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵ ੀ ਦੇਣਾ ਼ਿਰੂਰ ੀ ਹੈ: 

1. ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਦਾ ਪਰਕਮਟ

2. ਅਲਬਰਟਾ ਕ ਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋ਼ਿਗਾਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ 

ਸੂਚ ੀ ਅ (਼ਿਰੂਰ ੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਆਈਟਮਾਂ)

• ਸਥਾਈ ਕ ਨਵਾਸ ੀ ਕਾਰਡ 

• ਕ ਸਟ ੀ਼ਿਨਕਸ਼ਪ ਅਤੇ ਇਮ ੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਫਾਰਮ IMM 1000, IMM 1442 ਜਾਂ IMM 5292

• ਕੈਨੇਡਾ ਕ ਵੱਚ ਜਾਰ ੀ ਕ ੀਤਾ ਕ ਗਆ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਡਰਾਈਵਰ ਲਸੰਸ 

• ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹ ੀਂ ਜਾਰ ੀ ਕ ੀਤਾ ਕ ਗਆ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸ਼ੋਰਸ ਨੰਬਰ ਕਾਰਡ 

• ਇੱਕ ਕੈਨੇਡ ੀਅਨ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰ ੀ ਕ ੀਤਾ ਕ ਗਆ ਕਸਹਤ ਬ ੀਮਾ ਕਾਰਡ (ਓਨਟਾਰ ੀਓ, ਮੈਨ ੀਟੋਬਾ, ਜਾਂ ਕ ਪ੍ੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂ ਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)
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ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:  



ਸੂਚ ੀ ਬ ੀ

• ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕ ਵਦੇਸ਼ ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ

• ਕਰਮਚਾਰ ੀ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਕ ਜਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਹੋਵ,ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋ਼ਿਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਸਮੂਦਾਇ ਕ ਵੱਚ ਚੰਗ ੀ ਤਰ੍ਾਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕ ਕਸੇ 
ਰੋ਼ਿਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰ ੀ ਕ ੀਤਾ ਕ ਗਆ ਹੋਵੇ

• ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡ ੀਅਨ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡ (ਜਾਂ ਡੇਕ ਬਟ ਕਾਰਡ)

• ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡ ੀਅਨ ਕੈ੍ਕ ਡਟ ਕਾਰਡ

• ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਫੋਟ,ੋ ਕ ਵਕਦਆਰਥ ੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੋਡ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕੈਨੇਡ ੀਅਨ ਯੂਨ ੀਵਰਕਸਟ ੀ ਜਾਂ ਕਾਲੇਜ ਕ ਵਕਦਆਰਥ ੀ ਆਈਡ ੀ।

ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡ (ਡੇਕਬਟ ਕਾਰਡ)
ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡ ੀ ਪਛਾਣ ਦ ੀ ਪੁਸ਼ਟ ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇ ਦਸਾਤਾਵੇ਼ਿਾਂ ਦ ੀ ਸਮ ੀਕ ਖਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡ 
ਪ੍ਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਡੇਕ ਬਟ ਕਾਰਡ ਵ ੀ ਕ ਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਖਰ ੀਦਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਟੋਮੇਕ ਟਡ ਬੈਂਕ ਕੰਗ ਮਸ਼ ੀਨ (ABM) ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ ਾਪਤ ਕਰਨ ਕ ਦੰਦਾ ਹੈ। 
ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਆਟੋਮੇ ਕ ਟਡ ਟੈਲਰ ਮਸ਼ ੀਨ ਲਈ ATM ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਮਸ਼ ੀਨ ਵ ੀ ਕਕ ਹੰਦੇ ਹਨ। 

ਇੱਕ ATB ਕਵੱਤ ੀ ਡੇਕ ਬਟ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਕ ਵੱਚ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ 92 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕ ਵੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕਦਨ ਦੇ 24 ਘੰਟ,ੇ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਕਦਨ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ 
ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੱਜੀ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (PIN)
ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸ ੀਂ ਆਪਣਾ ਡੇਕ ਬਟ ਕਾਰਡ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕ ਨੱਜ ੀ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (PIN) ਦਰ਼ਿ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕ ਹਲੇ 
ਵਾਰ ਇਹ ਕਾਰਡ ਕ ਮਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕ ਪਨ ਚਾਰ ਨੰਬਰਾਂ ਕ ਜੰਨਾਂ ਲੰਬਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸ ੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕ ਕਸੇ ਅਕਜਹੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ 
ਰੱਖਣਾ ਅਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਕ ਪਨ ਕ ਵੱਚ 4–12 ਤੱਕ ਨੰਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕ ਪਨ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ੀਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਕ ਕਧਰੇ ਕ ਲੱਖ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੋ) ਅਤੇ ਦੂਜ ੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੋ।

ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਕੰਗ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਬੈਂਕਕੰਗ ਨੰੂ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ
ਇੱਕ ATB ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕ ਕੰਗ ਕ ਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕ ਵਕਲਪ ਕ ਮਲੇਗਾ। ਕ ਫਰ ਤੁਸ ੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਕ ਵੱਚ ਕ ਕੰਨਾ ਪੈਸਾ 
ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖਾਕ ਤਆਂ ਕ ਵੱਚ ਪੈਸੇ ਨੰੂ ਟ੍ਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕ ਬਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦ ੀ ਪਹੰੁਚ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕੰਕ ਪਊਟਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।

ਤੁਸ ੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਜਾਂ ਕ ਕਸੇ ਹੋਰ ਮੋਬਾਈਲ ਕਡਵਾਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਪ੍ਬੰਧਨ ਲਈ ATB ਮੋਬਾਇਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।

ਅਲਬਰਟਾ ਕ ਵੱਚ ਕ ਕਸੇ ਵ ੀ ATB ਕ ਵੱਤ ੀ ਸ਼ਾਖਾ 'ਤੇ ਟ ੀਮ ਇਨ੍ਾਂ ਸਾਕ ਰਆਂ ਚ ੀ਼ਿਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੀ ਲੋੜ ਦ ੀ ਕ ਕਸੇ ਹੋਰ ਚ ੀ਼ਿ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਦੇਵੇਗ ੀ।

ਨਵੇਂ ਕੈਨੇਡ ੀਅਨ ਵਾਸ ੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕ ਵੱਤ ੀ ਕ ਵਕਲਪਾਂ ਲਈ, ATB ਕ ਵੱਤ ੀ ਸਮਾਰਟ ਸਟਾਰਟ ਪੇ਼ਿ 'ਤੇ ਜਾਓ
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