WELCOME TO CANADA

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО КАНАДИ

Carpathia Credit Union is committed to supporting Ukrainians and their family members who
had to flee from war-torn Ukraine. We understand that these times are stressful, therefore
Carpathia Credit Union is committed to providing full support services to refugees getting a fresh
start in Manitoba, Canada.
At Carpathia Credit Union we offer:
-

Free chequing account for a year, including online banking access and a free debit
card
- Free starter kit of cheques
- Waived fees for all incoming and outgoing wire transfers for a year
- Waived service charges for ATM transactions when used at Credit Unions across
Manitoba
- Free safety deposit box for a year
*Credit accommodations are available and will be assessed by Carpathia Credit Union on a
case-by-case basis.
Visit one of our 5 Carpathia locations to learn about our products and what documents you will
need to open a membership, or call (204) 989 – 7400 to book an appointment and become a
member!
Carpathia Credit Union has Ukrainian speaking staff members that will be able to provide
service in Ukrainian for those who do not speak or understand English.
____________________________________________________________________________
Кредитна Cпілка Карпатія прагне підтримувати українців та членів їхніх сімей, яким
довелося втекти, зі зруйнованої війною України. Ми розуміємо, що ці часи є напруженими,
тому Кредитна Cпілка Карпатія прагне надати повну підтримку біженцям, які отримують
новий старт у Манітобі, Канада.
У Кредитній Cпілці Карпатія ми пропонуємо:
-

Безкоштовний чековий рахунок протягом року, включаючи доступ до онлайнбанкінгу та безкоштовну дебетову картку
Безкоштовний стартовий набір чеків
Відміна комісії на всі вхідні та вихідні банківські перекази протягом року
Відміна комісії за обслуговування банкоматів, при використанні карток в кредитних
спілках по всій Манітобі
Безкоштовна сейфова скринька на рік

* Доступні кредитні погодження які будуть розглядатися Кредитною Спілкою Карпатія в
кожному окремому випадку.
Відвідайте одне з 5 наших відділень Карпатії, щоб дізнатися про наші послуги та
документи які вам знадобляться, щоб відкрити членство, або зателефонуйте за номером
(204) 989 – 7400, щоб записатися на прийом та стати членом!
У Кредитній Спілці Карпатія є україномовні співробітники, які зможуть надавати послуги
українською для тих, хто не володіє або не розуміє англійської.

