بوون به کڕيار له بانک
بۆ ئهوەی ببيت به کڕيار له بانکێکی سويديدا ئهبێت بتوانيت خۆت
پێناسه بکهيت و واڵمی پرسيارگهل بدهيتهوه لهبارەی ئهوەی که بۆ
کۆنتۆيهکی بانکيت پێويسته .لێرەدا ڕێنوێنيی لهسهر ئهوە
وەرئهگريت که ئايا بانک پێويستی به کام زانيارييهيه له تۆوە
کاتێک که سهردانی نووسينگهيهکی بانک ئهکهيت.
بکهيت .بانکهکه ئهتوانێت پرسياری تريش له تۆ
پێناسهکردن
بکات بۆئهوەی زانينی زياتر له بارەی تۆوە
ئهتۆ دهبێت ههميشه بتوانيت خۆت پێناسه بکهيت.
وەک کڕيارێک وەربگرێت.
 .۱ئهتۆ دهتوانيت به بهڵگهنامهيهکی برەوداری
رت،
سويدی خۆت پێناسه بکهيت ،وهک پاسپۆ
مافبوون بۆ کۆنتۆی بانکی
کارتی پێناسهی نهتهوهيی يان پێناسهی
بواری وەرگرتنی کۆنتۆی بانکی ،که گهرانتی
ت
ي
توان
ده
ئهلهكترۆنيكيی بانک .ئهتۆ ههروهها
پارەدانانی دەوڵهتی ئهيگرێتهوە و بۆ خزمهتگوزاری
ت
ۆ
خ
به مۆڵهتننامهی لێخوڕيينی سويدی
پارەدانی بناخهييه ،له پرينسيپا بۆ ههموو کهسێک
پێناسه بکهيت.
کراوەيه .ئهمه بێ ڕەچاوکردنی ئهوەيه که تۆ چ جۆرە
 .۲ئهگهر ئهتۆ بهڵگهنامی سويديت نيه دهتوانيت
خۆت پێناسه بکهيت به پاسپۆرتێکی
برهوداری بيانيی يان بهڵگهنامهيهکی پێناسهی
ديکه به وێنهوه ،که هاووإلتێتی خۆتی تێدا
دياره .ئهوه دهبێت له اليهن دهستگايهک يان
دهرکهرێکی شايستهی ديکهوه دهر کرابێت.
سهرنج بهوه بده که بانکهکه لهوانهيه داوات
لێ بکات که بهڵگهنامهی زياتر نيشان بدهيت.
 .۳ئهگهر ئهتۆ بهڵگهنامهی پێناسهی برهودارت
نيه دهبێت به بهڵگهنامهی ديکه له اليهن
سهرچاوهيهکی سهربهخۆ و باوهڕپێكراو
بتوانيت نيشان بدهيت که ئهتۆ کێيت و
هاووإلتێتيت.
خوێندكارانی بيانيی
ئهگهر ئهتۆ خوێندكارێکی بيانيت دهبێت بتوانيت
خۆت پێناسه بکهيت به پێی سهرهوه .ئهتۆ
ههروهها پێويستت به:
 مۆڵهتی مانهوه يان ڤيزا (برهوی نيه بۆ
هاووإلتی يهكێتيی ئوروپا).
 واڵمی وهرگرتن له اليهن زانکۆکه لهوێ
بهردهواميی خوێندنهکه دياره.

پێويستی به کۆنتۆی بانکی
تۆ ئهبێت بتوانيت ڕوونی بکهيتهوە که بۆچی
پێويستت به کۆنتۆی بانکی يه و تۆ ئهو کۆنتۆيه
چۆن بهکارئههێنيت .ئهوە لهوانهيه بۆ ئهوە بێت
که مووچه يان ههر قهرەبوويهکی تری بخرێته
سهر ،کرێ خانوی لێوە بدەيت يان پارەپاشهکهوت

هاواڵتێتيهکت ههيه و بهبێ ڕەچاوکردنی ئهوەی گهر
تۆ ژمارەی کهسيی سويديت ههيه.

...بهاڵم ,له ههندێک دۆخی تايهبهتيدا ئهبێت
بانکهکه ڕەتيکاتهوە که تۆ کۆنتۆ بکهيتهوە
بانکهکه بۆی نييه کۆنتۆ بکاتهوە گهر:
 بانکهکه نهتوانێت بهشێوەيهکی به ئهندازەی
تهواو دڵنيا تۆ دەستنيشان بکات.

وا لهگهڵ خۆتا بۆ چاوپێکهوتنهکهی الی
بانک بهێنيت.
 بانکهکه پرسياری ئهوە ئهکات که پارەکانت
له کوێوە هاتوون.

 کۆنتۆکهت و خزمهتگوزاريهکانی بانکهکه
نابێت لهاليهن کهسێکيترەوە به کاربهێنرێت
بهبێ بوونی ئهوەی که گرێبهستێ لهبارەی
ئهوەوە له بانکهکه ههبێت
 بانکهکه ئهتوانێت پرسيارگهلی تريش بکات
يان پهڵپی تر بگرێت.

زانياريی تر
بۆ زانياريی تر ڕووبکهرە ههريهکه لهو بانکانه
زانياريی الی ئهمانهش ههيه:
پهرلهمانی سويد:
ياسای لهبارەی ههنگاوەچارە دژی
پارەسپيکردنهوە )پارەشتنهوە( و پارەتهرخانکردن
بۆ تێرۆريزم .لێرە زياتر بخوێنهرەوە له ماڵپهڕی
www.riksdagen.se

 بانکهکه ههڵسهنگاندنی ئهوە بێت که ئهو
زانيارييهی تۆ بهجێت هێشتووە تۆ لهبارەی
ئهوەی بۆچی تۆ ئهتهوێت کۆنتۆيهک
بکهيتهوە ،بهئهندازەی تهواو نييه.

پشکنينی دارايی:

 بانکهکه له ڕێگهی کۆنتۆکردنهوەيهک
سهرپێچی ڕێسايهک له ياسا ياخود
بڕيارگهلێک بکات.

بڕيارگهلی پشکنينی دارايی لهمهڕ ههنگاوەچارە
دژی پارەسپيکردنهوە و پارەتهرخانکردن بۆ
تێرۆريزم .لێرەدا زياتر بخوێنهرەوە
www.fi.se

بانکهکه ههروەها بۆی ههيه نکۆڵی له
کۆنتۆکردنهوە بۆ تۆ بکات ئهگهر تۆ پێشتر
لهگهڵ بانکهکهدا ناشهريفانه ههڵوێستت
ههبووبێت.

کۆمهڵهی بانکهکانی سويد:

ئهوەت بيربێت که...
 تۆ ئهبێت بتوانيت له پرسيارگهلی بانکهکه
بگهيت و بتوانيت وەاڵميان بدەيتهوە.
 ئهتۆ ههروهها دهبێت ئهو زانياريه تێبگهيت
که وهريهگريت له بانکهکه.

 گهر تۆ پێويستت بهوەيه که کهسێک
وەرگێڕانت بۆ بکات ئهوا وا باشه کهسێکی

www.swedishbankers.se

زانياريی لهبارەی ههنگاوەچارەکانی بانکهکان
دژی پارەسپيکردنهوە و پارەتهرخانکردن بۆ
تێرۆريزم .لێرەدا زياتر بخوێنهرەوە
www.swedishbankers.se

قهرزەکانی دەوڵهت
زانياريی لهبارەی گهرەنتی پارەدانان له بانک
لێرەدا زياتر بخوێنهرەوە www.riksgalden.se

