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 بازکردن حساب در يک بانک

  

برای آنکه در يک بانک سوئدی حساب بازکنيد بايستی بتوانيد هويت 

چرا که هيد ات برسانيد و به سواالتی در اينباره جواب دخودرا به اثب
درباره اطالعاتی  داريد. در اينجانياز به بازکردن يک حساب بانکی 

که بانک در هنگام مراجعه شما به يک شعبه بانکی نياز دارد از 

 .کنيدمی هايی پيداشما دريافت نمايد، راهنمايی
 

 

 

 اثبات هويت 

همواره بايد بتوانيد هويت خود را شما 

 اثبات کنيد

توانيد با اوراق شناسايی معتبر . شما می۱

سوئدی، مانند گذرنامه، کارت شناسايی 

ملی يا کارت شناسايی بانکی اثبات هويت 

توانيد با گواهينامه کنيد. همچنين می

 رانندگی سوئدی نيز اثبات هويت کنيد.

سوئدی . اگر شما فاقد مدارک شناسايی ۲

توانيد هويت خود را با يک هستيد می

گذرنامه معتبرخارجی يا مدرک شناسايی 

عکس دار ديگری که در آن تابعيت شما 

معلوم باشد اثبات کنيد. اين مدرک 

شناسايی بايد يا توسط يک نهاد صادر شده 

يا يک مقام صالحيت دار صادرکننده آن 

تواند باشد. توجه داشته باشيد که بانک می

شما درخواست ارايه مدارک ديگری  از

 را نيز بنمايد.

. اگر فاقد مدارک شناسايی معتبرهستيد ۳

توانيد با مدارک ديگراز سوی منابع می

مستقل و قابل اعتماد نشان دهيد که کيستيد 

 و تابعيت شما چيست.

 دانشجویان خارجی
اگر شما دانشجوی خارجی هستيد بايستی 

با آنچه که بتوانيد هويت خود را مطابق 

در باال توضيح داده شد اثبات کنيد. گذشته 

 از اين به اين مدارک نياز داريد:

اجازه اقامت يا رواديد )شامل اتباع  •

 شود(اتحاديه اروپا نمی

برگه گزينش شما از سوی دانشگاه  •

تان را که طول مدت رشته تحصيلی

  نشان بدهد

 نياز به داشتن يک حساب بانکی 

 بتوانيد توضيح دهيد چرا به يکشما بايستی 
حساب بانکی نياز داريد و از اين حساب بانکی 

 به چه منظور استفاده خواهيد نمود. 

اين امر می تواند برای واريز حقوق و يا ديگر 

مبالغ دريافتی، پرداخت کرايه يا پس انداز کردن 

  .باشد

بانک ممکن است پرسش های ديگری هم از 

بيشتری از شما بعنوان شما بپرسد تا اطالعات 

  .مشتری کسب نمايد

 حق داشتن یک حساب بانکی... 

 يک حساب بانکی، دسترسی بهامکان 

شمول قانون تضمين پول های واريزشده از م که

وجود  بطور کلی، برای همگان شود سوی دولت
فرد بدون در نظرگرفتن اينکه امر ين ا .دارد

 دارای يک شماره بوده وهروند کدام کشور ش

صدق برای همه ا خير، شخصی هست  شناسايی

 ميکند.

...اما در برخی موارد، بانک بایستی از 

 بازکردن حساب برای شما خودداری کند 

بانک در موراد زير اجازه بازکردن 

 ندارد:  حساب

حد کفايت و از به  انک نتواند هويت شما راب■ 

 ق مطمئنی اثبات کند طري
انک تشخيص دهد اطالعاتی که پيرامون ب■  

داليل بازکردن حساب ارائه نموده ايد کافی 

 نيست 

انک از طريق بازکردن حساب برای شما ب ■ 

يا مصوبه قانونی  یقانونمقررار از يک 

همچنين اگر در گذشته در برابر  تخلف نمايد
بانک صادق نبوده ايد بانک می تواند از 

  .خودداری کندبازکردن حساب برای شما 

 این موضوع را در نظر بگيرید که... 

شما بايستی بتوانيد پرسش های بانک را  ■

 .متوجه شده به آنها پاسخ دهيد

ارائه  همچنين بايد بتوانيد اطالعاتی که بانک■ 

 می کند را بفهميد. 

اگر نياز به کسی به کسی داريد که برای شما  ■
ترجمه کند، بايستی فردی را به اين منظور با 

  .بياوريدبا بانک خود به جلسه 

بانک از شما خواهد پرسيد که پول های ■  

  .خودرا از کجا آورده ايد

نبايد بدون  حساب شما و ساير خدمات بانکی ■

از وجود يک قرارداد در اين زمينه با بانک، 

 .رد ديگری مورد استفاده قرار گيردسوی ف

بانک ممکن است پرسش های ديگری مطرح  ■ 

 .نمايد نموده و يا شروط ديگری تعيين

  آگاهيهای بيشتر
برای دريافت اطالعات بيشتر به بانک مورد 

  .نظر مراجعه کنيد

همچنين آگاهی هايی هم در اين تارنماها 

 دسترس است:  در
  

  پارلمان سوئد:
( يرامون اقدامات اتخاذ 2017:630) قانون

شده برای مقابله با پولشويی و تامين مالی 

تروريسم. اطالعات بيشتر را در اينجا 

 نماييد:  مطالعه

 www.riksdagen.se 

  
  سازمان بازرسی اقتصادی:

رای مقابله با پولشويی و تامين بمقررات 

تروريسم. آگاهی های بيشتر را در  مالی

  www.fi.seمطالعه نماييد:  اينجا

  
  اتحادیه بانک های سوئد:

اطالعات پيرامون اقدامات بانک ها برای 

مقابله با پولشويی و تامين مالی تروريسم. 
 آگاهی های بيشتر را در اينجا مطالعه نماييد: 

www.swedishbankers.se 

  
 قروض و دیون دولتی  سازمان ملی

واريزی اطالعات در مورد تضمين پول های 

به بانک ها از سوی دولت، اطالعات بيشتر 

در اينجا مطالعه کنيد:  را

www.riksgalden.se  
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