Bem vindo ao Canada e bem vindo ao Servus!
Estamos muito felizes por você ter vindo para o Canadá para ajudar a construir este país maravilhoso.
Mas sabemos o quão difícil e estressante é uma mudança como essa - muitos de nós já passamos por essa
mesma experiência quando viemos aqui para saber como você está sentindose.
E sabemos que uma das suas maiores preocupações é a criação de uma conta bancária, a obtenção de um
cartão de crédito canadense e a construção de um bom histórico de crédito. Todas as coisas fáceis com as quais
podemos ajudá-lo.
Na cooperativa de crédito da Servus, gostaríamos de lhe dar:
• Uma nova conta de serviço da Servus - gratuita, sem taxas nos primeiros doze meses.
• Um cartão de crédito Mastercard® da união de crédito de Servus e todo o conselho que você necessita
em como o usar para construir uma boa contagem de crédito canadense.
• Três transferências eletrônicas domésticas ou internacionais gratuitas por ano para os dois primeiros
anos de filiação.
• Um cofre gratuito para um ano e Proteção contra saque a descoberto. Além de toda a ajuda e orientação
que você precisa com sua primeira casa compra e hipoteca.
• E com a Servus Credit Union, você recebe uma garantia de depósito de 100% sobre qualquer dinheiro
que tenha conosco - por isso, na verdade, somos uma das instituições financeiras mais seguras
do Canadá e do mundo!
Acima de tudo isso, você terá a oportunidade de participar do programa anual de participação nos lucros, por
isso, na verdade, pagamos a você por fazer seu negócio bancário conosco! Com Servus você pode se sentir
em casa no Canadá.
Ligue para nós para marcar uma reunião na filial da Servus Credit Union mais próxima, em 1.877.378.8728.
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