ወደ Swedbank እና Savings ባንኮች እንኳን በደህና መጡ
በ Swedbank ወይም Savings ባንክ ደንበኛ ለመሆን መታወቂያ ማቅረብ እና የባንክ ሂሳብ ለምን
እንዳስፈለጎት ማብራራት አለብዎት። ይህ ወደ ቅርንጫፍ ሲሄዱ ለባንኩ ማቅረብ ስላለብዎት መረጃ መሪ
ነው።
መታወቂያ

የባንክ ሂሳብ ለምን አስፈለገዎት?

የስዊዲሽ የግል መታወቂያ ቁጥር ካለዎት

ሁሉም የስዊዲሽ ባንኮች ለምን የባንክ ሂሳብ እንዳስፈለገዎት እና
ሂሳቡን እንዴት እንደሚጠቀሙት እንዲጠይቁ በህግ ይገደዳሉ።
ደሞዝዎን ለማስቀመጥ ወይም ለሌላ አይነት ክፍያ፣ ኪራይ ለመክፈል
ወይም እንደቁጠባ ሂሳብ ሊሆን ይችላል።

የስዊዲሽ የግል መታወቂያ ቁጥር ካለዎት ተቀባይነት ያለው የስዊዲሽ
መታወቂያ ማቅረብ አለብዎት።

የስዊዲሽ የግል መታወቂያ ቁጥር ከሌለዎት
የስዊዲሽ የግል መታወቂያ ቁጥር ከሌለዎት ተቀባይነት ያለው
ዜግነትዎን የሚገልጽ ብሄራዊ ፓስፖርት ማቅረብ አለብዎት።
የSchengen ስምምነት አካል ለሆኑ ሀገሮች ደግሞ ሀገርዎን
የሚገልጽ ለስዊድሽ ብሄራዊ መታወቂያ ካርድ ጋር እኩል የሆነ
ተቀባይነት አለው።
የሌላ ሀገር መታወቂያ ሲያቀርቡ ማንነትዎ እንደ የመኖሪያ ፈቃድ፣
የቅጥር መግለጫ፣ ከግብር ባለስልጣን የምስክር ወረቀት ወይም የት/
ቤት የምስክር ወረቀት በመሳሰሉ ተጨማሪ ሰነድ መረጋገጥ አለበት።

አብዛኞቹ ቅርንጫፎቻችን ጥሬ ገንዘብ አያስተናግዱም። ለዚህም
ከጥሬ ገንዘብ ሌላ እንዴት በሌላ አማራጮች ክፈያ እንደሚቀበሉ
ወይም እንደሚከፍሉ ባንክዎን ይጠይቁ።
የባንክ ካርድዎ እና የሂሳብዎ መረጃ የግል ናቸው። ካርድዎን ወይም
ሂሳብዎን ሌላ ሰው መጠቀም የለበትም። ስለካርድዎ እና ሂሳብዎ
መረጃ መጠንቀቅ አስፈላጊ ነው። የPIN ኮድዎን ለማንም በፍጹም
መናገር እንደሌለብዎት ያስታውሱ።

ስዊድሽ ወይም እንግሊዝኛ የማይረዱ ከሆነ

የገቢ እገዛ ለማግኘት ከባንክዎ የሂሳብ መግለጫ ከፈለጉ ከክፍያ ነጻ
ወደሆነ ወርሀዊ የባንክ መግለጫ ለመግባት እንዲረዱዎት በቅርብ
ወደሚገኘው ቅርንጫ መሄድ አለብዎት።

ስዊድሽ ወይም እንግሊዝኛ የማይረዱ ከሆነ የሚያስተረጉምልዎት
ሰው ማምጣት አለብዎት።

ለባንክ ሂሳብ መብት

እንደ ደምበኛ መብትዎን እና ግዴታዎን እንዲረዱ እንዲሁም
ስለእርስዎ እና ስለሂሳብዎ ያለንን ማንኛውንም ጥያቄ ምላሽ ለማግኘት
እርስ በርስ መግባባታችን አስፈላጊ ነው።

ማንኛውም ሰው ከዜግነቱ ባሻገር ለተቀማጭ ገንዘቡ በዋስትና የተሸፈነ
የባንክ ሂሳብ የመክፈት ዋና መብት አለው። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ
ባንኩ ሂሳብ መክፈትን ሊከለክል ይችላል። በሚከተሉት ሁኔታዎች
ባንኩ ሂሳብ ሊከፍትልዎት አይችልም፦
• ባንኩ በተሟላ ሁኔታ የእርስዎን ማንነት ማወቅ ካልቻለ
•	
ሂሳብ መክፈት ስለፈለጉበት ምክንያት ያስገቡት መረጃ በቂ
እንዳልሆነ ባንኩ ካገኘው

የማስታወቂያ አቅርቦት
የማስታወቂያ አቅርቦታችን ገንዘብ እንዲያስቀምጡ እና
ክፍያዎችዎን እንዲመሩ ያስችልዎታል።
የሚከተሉትን ይይዛል፦
• የባንክ ሂሳብ
• የባንክ ካርድ
• የክፍያ አገልግሎት

እውነታዎች
ስለተቀማጩ ገንዘብ ዋስትና
ስዊድን የተቀማጭ ገንዘብ ዋስትና አላት። ባንኩ ቢከስር
ደንበኞች እስከተወሰነ መጠን ድረስ በመንግስት ይካሳሉ።
ስለጥሬ ገንዘብ
Swedbank፣ savings ባንኮች እና ሌሎች ብዙ
ባንኮች እንዲሁም ባለድርሻዎች በማህበረሰቡ ውስጥ
የሚሽከረከረውን የጥሬ ገንዘብ መጠን ለመቀነስ በንቃት
ይሰራሉ። ለዚህም ደንበኞቻችንን የካርድ ክፍያዎችን
እንዲጠቀሙ፣ ሱቆች ውስጥ በካርድ ሲከፍሉ ጥሬ ገንዘብ
እንዲያወጡ፣ ጥሬ ገንዘብ ለማስቀመጥ እና ለማውጣት
የጥሬ ገንዘብ ማስቀመጫ ማሽኖችን እና ATM እንዲጠቀሙ
እናበረታታለን።
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በህገወጥ መንገድ የተገኘን ገንዘብ ህጋዊ ማድረግ እና
ሽብርተኝነትን በገንዘብ መደጎም ላይ ስለሚወሰደው እርምጃ
ስለወጣው ህግ
በህገወጥ መንገድ የተገኘን ገንዘብ ህጋዊ ማድረግ እና
ሽብርተኝነትን በገንዘብ መደጎም ላይ ስለሚወሰደው እርምጃ
የወጣው ህግ ባንኮችን ለግብር ማጭበርበር እና የወንጀል
ድርጊቶችን ለመደጎም መጠቀሚያ ከመሆን ለመከላከል
አላማ ያደረገ የስዊድሽ ህግ ነው። ህጉ የሚለው ባለጉዳዩ
ለምን ሂሳብ እንዳስፈለገው እና እንዴት እንደሚገለገልበት
ባንኩ ምላሽ ካላገኘ ሂሳብ የመክፈት ወይም እንቅስቃሴ
የመቀጠል መብት የለውም።

