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 بازکردن حساب در يک بانک

  

بتوانید  ه در یک بانک سویدنی حساب بازکنید بایداینکبرای 
در مورد ضرورت تان  به سواالت ثابت ساخته وهویت خود را 

در  میتوانید اینجادر  به داشتن یک حساب بانکی، جواب بگویید.
راجعه نمودن شما به شعبۀ مورد اطالعاتی که بانک در هنگام م

  به آن نیاز دارد، معلومات بدست بیآورید. بانک

  

 

 

 اثبات هويت 

تان را ثابت  بتوانید هويتهمیشه شما بايد 

 . سازيد

شما میتوانید با يک سند شناسايی معتبر  .۱

 شناسايیسويدنی مانند پاسپورت، کارت 

الکترونیک  شناسايیيا کارت  ملی 

(BankID)  .هويت تان را ثابت سازيد

همچنان میتوانید با يک اليسنس شما 

رانندگی سويدنی نیز هويت خود را 

 ثابت سازيد. 

سويدنی هستید فاقد مدارک شناسايی اگر  .۲

 خارجیتوانید با يک پاسپورت معتبر می

دارای عکس اسناد هويت که ديگر  يا

هويت ، نشان بدهدباشد و تابعیت تان را 

 اين سند بايد توسطد. ثابت کنیخودرا 

يک ادارۀ دولتی يا يک مرجع با 

، صادر صالحیت صادر کنندۀ ديگر

 بانکتوجه داشته باشید که  شده باشد.

میتواند از شما تقاضا ارائه  اسناد بیشتر 

 را نمايد.

اگر شما فاقد اسناد معتبر هويت میباشید  .۳

بايد با ارائه مدارک ديگر که توسط 

مراجع غیروابسته و قابل اعتماد صادر 

که کی نشان بدهید باشد بتوانید  شده

  هستید و تابعیت کدام کشور را داريد.

 شاگردان خارجی

اگر شما يک شاگرد خارجی هستید نیاز 

داريد تا مطابق نکات فوق هويت تان را 

 ثابت سازيد. 

 :شما همچنان نیازمند داشتن اينها هستید

اتحاديۀ اجازۀ اقامت يا ويزه )برای اتباع  

 اعتبار ندارد(. EUاروپا يا 

 دراطالعات در مورد پذيرش      

به پوهنتون/دانشگاه که در آن تداوم تحصیل 

 مشاهده برسد.

 ضرورت به داشتن يک حساب بانکی 

 شما بايد بتوانید توضیح دهید چرا به يک

حساب بانکی ضرورت داريد و از اين 

حساب بانکی به چه منظور استفاده خواهید 

 می تواند برای واريزنمود. اين حساب 

،پرداخت معاش و يا ديگر پول های دريافتی

همچنان کرايه يا پس انداز کردن باشد. بانک 

به منظور بدست آوردن اطالعات  میتواند

بیشتر در بارۀ شما به عنوان يک مشتری، 

 سواالتی ديگری را نیز از شما بپرسد.

 حق داشتن يک حساب بانکی... 

 يک حساب بانکی امکان دسترسی بهاساساَ 

 که برای اجرای خدمات ابتدايی پرداخت پول

تحت پوشش ضمانت دولتی برای پول های 

بدون درنظرداشت  واريز شده قرار بگیرد،

تابعیت شخص و داشتن شمارۀ شناسايی 

اين ی همه باز گذاشته شده است.براسويدنی، 

موضوع بدون درنظر داشت تابعیت شما و 

شمارۀ شناسايی اين که آيا دارای يک 

 سويدنی میباشید، اعتبار دارد.

 

اما در بعضی موارد، بانک بايد ...

بازکردن حساب برای شما  از

 خودداری کند 

حساب  بانک در اين حاالت اجازه ندارد

 : کند باز

به اندازۀ شما را هويت اگر بانک نتواند ■ 

  کافی به شکل قابل اطمینان اثبات کند.

را  معلوماتی  که دهداگر بانک تشخیص ■  

بازکردن حساب ارائه برای که شما 

  .کافی نیست میکنید

حساب برای شما از  گشودن با بانکاگر ■  

کدام مقرره در قانون و يا کدام 

 . دستورالعمل خالف ورزی نمايد

شته در برابر در گذ هرگاه شماهمچنان 

بانک می  باشیدبانک صادق نبوده 

 تان برایاز بازکردن حساب  تواند

 د. نماي خودداری

  

 اين موضوع را در نظر بگيريد که... 

شما بايد سواالتی را که بانک طرح میکند  ■

 بدانید و بتوانید به آنها پاسخ ارائه کنید.

شما همچنان بايد بتوانید معلوماتی را   ■

 از بانک بدست میآوريد، بدانید. که

برای اين بايد  به ترجمان نیاز داريد اگر■ 

به جلسه به بانک با خود فردی را منظور 

 بیاوريد. 

تان سوال  در مورد منبع پول هایبانک ■  

  خواهد کرد.

حساب بانکی شما و همچنان ديگر خدمات  ■

بانکی نبايد توسط شخصی ديگری به کار 

گرفته شود، بدون آن که در مورد آن با 

 بانک قرارداد وجود داشته باشد.

همچنان میتواند سواالتی بیشتری را بانک ■  

طرح و يا هم شرايط بیشتری را مطرح 

 سازد.
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 معلومات بيشتر 
تر به بانک مورد برای دريافت معلومات بیش

 . نظر مراجعه کنید

همچنین معلومات بیشتر در اين سايت های 

 انترنیتی هم در دسترس است: 

  

  پارلمان سويدن:

در  اقدامات مورد ( در۲۰۱۷:۶۳۰) قانون

پولشويی و تامین مالی تروريسم. برابر 

 معلومات بیشتر را در اينجا مطالعه نمايید: 

 www.riksdagen.se 

  

  اداره بازرسی اقتصادی:

ادارۀ بازرسی امور مقررات احکام و 

پولشويی اقتصادی در مورد تدابیر در برابر 

و تامین مالی تروريسم. معلومات بیشتر را 

  www.fi.seالعه نمايید: در اينجا مط

  

  اتحاديه بانک های سويدن:

معلومات در مورد اقدامات بانک ها برای 

با پولشويی و تامین مالی تروريسم.  مقابله

معلومات بیشتر را در اينجا مطالعه نمايید: 

www.swedishbankers.se  

  

 قروض و ديون دولتی  اداره ملی

معلومات در مورد تضمین پول های واريزی 

به بانک ها از طرف دولت، معلومات بیشتر 

را در اينجا مطالعه کنید: 

www.riksgalden.se  
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