Chương trình ưu đãi của CIBC
cho sinh viên quốc tế
Chúng tôi đang giúp đỡ các bạn sinh
viên đạt đến tương lai của họ, một
cách nhanh chóng hơn.

Ngân hàng cho sinh viên quốc tế
Chúng tôi biết các bạn sinh viên phải làm rất nhiều việc để có thể rời khỏi quê nhà
và đi du học. Tại CIBC, chúng tôi sẽ giúp bạn chuẩn bị để bạn có thể tự tin chuyển
đến Canada.

Trước khi đến Canada bạn có thể:
GIC / Điều khoản Tiền gửi¹ đối với
visa sinh viên

Thanh toán học phí từ bên ngoài
lãnh thổ Canada

• Hoàn tất đăng ký trực tuyến Chương
trình GIC dành cho Sinh viên của
CIBC1 (GIC) trong 5 phút với quy trình
xử lý trong ngày

• Thanh toán học phí thuận tiện với
loại tiền theo lựa chọn của bạn4

• Tiết kiệm với không phí dịch vụ2 khi
thanh toán bằng ngoại tệ
• Theo dõi quá trình xử lý của bạn bất
kỳ lúc nào – bao gồm cả trên điện
thoại
• Tìm hiểu thêm về các loại thẻ tín dụng
với phần thưởng du lịch và thẻ tín
dụng hoàn lại tiền của chúng tôi3
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• Lợi ích từ tỉ giá hối đoái ngoại hối ưu
tiên5 được cung cấp cho trường của
bạn bởi CIBC – một ngân hàng dẫn
đầu toàn cầu
• Dễ dàng theo dõi thanh toán chi phí
trực tuyến, bất kỳ lúc nào
• Nhận các thông tin cập nhật cho đến
khi việc thanh toán học phí được
hoàn tất

Chương trình GIC dành cho Sinh viên
quốc tế ủa CIBC1
Sinh viên có thể sử dụng Chương trình GIC dành
cho sinh viên quốc tế của CIBC1 để đáp ứng hướng
dẫn về giấy phép học tập của Canada bằng cách
trả trước GIC1 trước khi bạn đến Canada.

Trước khi đến Canada bạn có thể:
• Gửi trước từ $10.000 CAD đến $20.000 CAD để
đăng ký vào Chương trình GIC dành cho Sinh
viên của CIBC1
• Chuyển tiền trực tuyến hiệu quả bằng cách sử
dụng loại tiền tệ bạn muốn3 mà không phải trả
phí dịch vụ2

Sinh viên quốc tế
muốn đạt được yêu
cầu để có giấy phép
du học của Canada,
có thể ký gửi trước
Giấy Chứng nhận
Đảm bảo Đầu tư
(GIC)¹ của các bạn
trong khi vẫn ở quê
nhà tại Ấn Độ, Trung
Quốc, Việt Nam hoặc
Philippines.

• Gửi trước $2.000 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 vào mỗi tháng trong vòng 12 tháng
• Sau 12 tháng, tổng cộng bạn nhận lại khoản đầu tư $10.000 CAD đến $20.000
CAD của mình, cộng với tiền lãi kiếm được
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Hỗ trợ sinh viên có giấy phép du học
nhanh hơn, rẻ hơn và dễ dàng hơn
Sinh viên có thể đăng ký vào Chương trình1 không phí2 GIC dành cho sinh viên
của CIBC bằng cách điền vào hoàn chỉnh đơn đăng ký trực tuyến hoàn toàn chỉ
trong 5 phút.
Mục A:
Chương trình & Chi trả

Mục B:
Thông tin Sinh viên

Mục C:
Tổng Chi trả

Cách thức thực hiện
Với Chương trình GIC1 dành cho sinh viên của CIBC, bạn có thể chuyển khoản từ
$10.000 CAD đến $20.000 CAD. Đây là ví dụ:
Chuyển đổi $10.000 CAD không mất phí chuyển đổi ngoại tệ2
Khi bạn đến thăm Trung tâm Ngân hàng CIBC, chúng tôi sẽ
chuyển trước $2.000 CAD vào tài khoản của bạn
Chúng tôi sẽ đầu tư $8.000 CAD còn lại vào GIC
Các bạn sẽ nhận được toàn bộ số tiền và tiền lãi qua 8 lần trả
bằng nhau trong suốt 1 năm
Để đạt yêu cầu cho Chương trình GIC1 dành cho sinh viên của CIBC, đơn
giản chỉ cần chứng minh:
• Bạn là sinh viên quốc tế đã hoàn tất chương trình trung học đến từ Ấn Độ,
Trung quốc, Việt Nam hay Phi-líp-pin.
• Thư mời nhập học từ một trường cao đẳng hay đại học Canada
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Thanh toán cho sinh viên quốc tế của CIBC5
Chúng tôi liên kết với các viện học thuật lớn để cung cấp phương thức nhanh
chóng và an toàn cho sinh viên quốc tế và gia đình để dễ dàng thanh toán trực
tuyến với đồng nội tệ4 và ở bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Với hệ thống thanh toán cho
sinh viên quốc tế của CIBC5 sinh
viên có thể:
• Thuận tiện thanh toán bằng loại tiền
tệ mong muốn4
• Lợi ích từ tỉ giá hối đoái của loại tiền
mong muốn6 cung cấp cho trường
của bạn từ một ngân hàng đứng đầu
thế giới

Học phí chỉ là bước ban đầu.
Cổng trực tuyến an toàn của
chúng tôi là một giải pháp-một
bước cho tất cả các vấn đề
thanh toán xuyên quốc gia của
bạn, bao gồm:
• Học phí
• Tiền ở

• Dễ dàng theo dõi chi trả trực tuyến

• Các phụ phí

• Nhận thông tin cập nhật cho đến khi
hoàn tất việc thanh toán

• Và các khoản khác
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Bây giờ việc thanh toán đã nhanh hơn
và dễ dàng hơn bất kỳ lúc nào trước đây
Sinh viên đơn giản chỉ cần tìm cổng thông tin web đã bảo mật của Thanh toán cho
Sinh viên Quốc tế của CIBC5 từ trang web của trường và làm theo một số bước:
Điền quốc gia quê nhà và mức thanh toán
• Điền tổng học phí hoặc chi phí sinh viên bằng loại tiền mà
trường sử dụng, và xác định quốc gia quê nhà. Sinh viên
sẽ được xem số tiền họ trả tại quê nhà hoặc loại tiền tệ
mong muốn4 với tỉ giá cạnh tranh của CIBC6
Cung cấp chi tiết và lựa chọn loại thanh toán bạn mong muốn
• Điền vào một số thông tin chi tiết của người nhận và chọn từ
bộ phương thức thanh toán luôn được cải tiến7 bao gồm:
– Hối phiếu Ngân hàng
– Ví điện tử
– Thẻ Tín dụng
– Thanh toán được Ủy quyền Trước
Nộp Thanh toán
• Bấm SUBMIT (Gửi) để bắt đầu hoặc hoàn tất thanh toán
qua kênh thanh toán bạn lựa chọn7

Hướng dẫn Nhận Thanh toán
• Một xác nhận với thông tin chi tiết về giao dịch sẽ được
gửi cho các bạn sinh viên qua email7

Theo dõi trực tuyến
• Theo dõi quá trình chi trả trực tuyến bất kỳ lúc nào và nhận
email thông báo trong quá trình này
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Chúng tôi đứng sau (hỗ trợ) các sinh viên
khi các bạn bắt đầu hành trình đến Canada
Tại CIBC, chúng tôi là doanh nghiệp hỗ trợ khách hàng đạt được mục tiêu tài chính
của các bạn, vì điều quan trọng với khách hàng cũng quan trọng với chúng tôi.
Với các văn phòng tại nhiều nơi trên Bắc Mỹ và các trung tâm tài chính lớn khác,
chúng tôi được biết đến rộng rãi với tư cách là viện tài chính mạnh với hơn $597
tỷ giá trị và vốn thị trường là $50 tỷ. Với trụ sở chính đặt tại Canada, chúng tôi
được cho A+ bởi Standard & Poor’s Rating Services, Aa2 cho bởi Moody’s Investor
Service và AA- bởi Fitch Ratings

1.049 Trung tâm Ngân hàng

Thành lập năm 1867

3.063 ATM

Trụ sở chính tại số
199 đường Bay Toronto

Các thành tựu Ngân hàng đạt được
Giải thưởng Dẫn đầu Chất lượng
Greenwich cho Chất lượng Dịch vụ
Ngoại hối (2017-2018)

Điểm cao nhất trong chức năng ngân
hàng trên điện thoại và trải nghiệm
người dùng

Điểm cao nhất về chức năng nhân
hàng trực tuyến

Điểm Cao nhất về Chức năng Ngân
hàng trên Điện thoại và Khả dụng

Ngân hàng Tốt nhất Canada cho Dịch
vụ Ngân hàng trên Điện thoại và Trải
nghiệm Người dùng

Ngân hàng Bán lẻ Bắc Mỹ của Năm
cho những Cải tiến Kỹ thuật số

Ngân hàng Kỹ thuật số Tốt nhất
ở Canada

Nhiều giải thưởng cho Ngân hàng
Tốt nhất Canada

– Nghiên cứu về Dịch vụ Ngoại Hối Toàn cầu do
Greenwich Associates thực hiện (2016-2017)

– Công ty Nghiên cứu thị trường Forrester (2017)

– Forrester Banking Wave™ - Ứng dụng
Di động Canada, báo cáo Q2 2018

– Công ty Nghiên cứu thị trường Forrester (2017)

– Ngân hàng Bán lẻ Quốc tế (2017)

– Đánh giá của Surviscor’s 2017
Mobile Banking scorCard (2017)

– Tạp Chí Tài chính Toàn cầu
Global Finance Magazine (2017)

– Giải thưởng Ipsos Ngân hàng
Tốt nhất (2017)

Chương trình ưu đãi của CIBC cho sinh viên quốc tế | 7

Kanishk Gupta
Giám đốc, thay thế
Tập đoàn Solutions
CIBC Capital Markets
(Thị trường Vốn CIBC)
416 956-3657
kanishk.gupta@cibc.com

Maryam Moshiri
Giám đốc, thay thế
Tập đoàn Solutions
CIBC Capital Markets
(Thị trường Vốn CIBC)
416 594-7132
maryam.moshiri@cibc.com

Dan Sutin
Giám đốc, thay thế
Tập đoàn Solutions
CIBC Capital Markets
(Thị trường Vốn CIBC)
416 956-6433
dan.sutin@cibc.com

www.cibc.com/isbo
Chương trình Sinh viên GIC của CIBC dành cho các sinh viên đạt điều kiện chương trình SDS (Student Direct Stream)
của Chính phủ Canada Vào trang web https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/
study-canada/study-permit/student-direct-stream.html để biết thêm thông tin. 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 cung cấp 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. * Ngày đến dự kiến của bạn phải
trong vòng 365 ngày (12 tháng) kể từ ngày bạn nộp đơn đăng ký. Nếu ngày bạn dự định đến Canada 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 nộp
đơn 2 CIBC áp dụng tỷ giá hối đoái ngoại tệ. 3 Chỉ dành cho những thẻ đủ điều kiện. Tiêu chí tín dụng tiêu chuẩn được áp
dụng. 4 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. 5 Canadian Imperial Bank of Commerce (“CIBC”) là ngân hàng điều lệ theo Đạo luật Ngân hàng Canada. CIBC
cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các khách hàng lẻ bên ngoài lãnh thổ Canada và cung cấp thanh toán và giải pháp trao
đổi ngoại tệ cho, ngoài các dịch vụ khác, các trường cao đẳng, đại học, các đơn vị cung cấp giáo dục và các viện tương tự
ở Canada. Để được chấp nhận thanh toán cho các trường cao đẳng, đai học và các đơn vị cung cấp giáo dục, CIBC hoạt
động với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ cho các viện này – không phải là nhà cung cấp dịch vụ cho các bạn sinh viên.
Trong trường hợp các bạn sinh viên quyết định gửi một khoản thanh toán đến tài khoản do CIBC sở hữu hay quản lý để
chuyển đến trường của mình, các bạn sinh việc đã đồng ý cho CIBC có thể chấp nhận và hành động theo các hướng dẫn
duy nhất từ phía trường đối với các khoản thanh toán đó. Sinh viên không yêu cầu phải sử dụng nền tảng trực tuyến để
trả học phí cho trường. Sinh viên tại mọi thời điểm được hưởng đô la Canada từ các tổ chức tài chính thay thế, bao gồm
các tổ chức tài chính địa phương. CIBC có được nguồn thu từ chênh lệch (mức chênh) giữa giá ngoại tệ chúng tôi mua
vào và bán ra. Mức chênh lệch của CIBC có thể khác nhau theo thời điểm và có thể thay đổi (mà không cần báo trước).
Mức chênh lệch được phản ánh trong báo giá CIBC cung cấp cho phía trường đại học. CIBC có thể cung cấp mức giảm
giá cho các trường liên quan với giải pháp được cung cấp, mức giảm này có thể không cung cấp cho các bạn sinh viên. 6
Báo giá ngoại hối của CIBC cho loại tiền tệ mong muốn của sinh viên có hiệu lực trong 72 tiếng (trừ các ngày cuối tuần và
ngày nghỉ lễ theo luật định của Canada). Nếu bạn không tiến hành giao dịch trong vòng 72 tiếng này, báo giá sẽ hết hạn.
Trong vòng 72 giờ này (ngoài trừ cuối tuần và ngày nghỉ lễ theo luật định của Canada), sinh viên sẽ không cập nhật được
hệ thống Thanh toán dành cho sinh viên của CIBC để nhận thêm báo giá. 7 Đối với điện chuyển khoản ngân hàng (bank
wires), bạn sẽ được cung cấp mã tham chiếu và hướng dẫn qua email để trình ra khi đến ngân hàng để xử lý thanh toán. 8
Nguồn: Tờ Thông tin về Nhà đầu tư CIBC (Investor Fact Sheet) (Q4 2018).
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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. Sản phẩm và/hoặc dịch vụ cung cấp bởi CIBC Capital Markets bao gồm các sản phẩm và/hoặc dịch vụ cung
cấp bởi Ngân hàng Thương mại Hoàng gia Cana da - Canadian Imperial Bank of Commerce (“CIBC”), ngân hàng cha của
CIBC World Markets Inc., CIBC World Markets Corp., CIBC Bank USA và các công ty con khác. 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. Ngân hàng CIBC USA, là tập doàn ngân hàng Illinois do Tập đoàn Bảo hiểm
Tiền gửi Liên bang (FDIC) quản lý và bảo hiểm, trong một số trường hợp cung cấp các công cụ phái sinh ngoại hối và OTC
tại Hoa Kỳ. Sản phẩm Thị trường Vốn do ngân hàng CIBC USA cung cấp không được bảo hiểm bởi FDIC; không phải là
tiền gửi hoặc nghĩa vụ của, hoặc được bảo đảm bởi CIBC; và phải chịu rủi ro đầu tư, bao gồm mất gốc.
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. Ngân hàng Canadian Imperial Bank of Commerce, chi nhánh Luân Đôn, được ủy quyền bởi
Cơ quan Giám sát Tài chính và Bảo hiểm (Prudential Regulation Authority) và chịu sự điều chỉnh của Cơ quan Quản lý
Tài chính và quy định hạn chế của Cơ quan Giám sát Tài chính và Bảo hiểm. 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 Giám sát Tài chính và Bảo hiểm Úc (APRA) Công ty Trách nhiệm Hữu hạn 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.
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.

