Swedbank ve Tasarruf Bankalarına Hoş Geldiniz
Swedbank veya bir tasarruf bankası müşterisi olarak kaydolmanız için, bir
kimlik belgesi sunmanız ve banka hesabı açma nedenini belirtmeniz yeterlidir.
Bu kılavuzda, bir şubeye gittiğinizde bankaya sunmanız gereken bilgiler
sağlanmaktadır.
Kimlik Tespiti

Neden banka hesabı açtırmanız gerekiyor?

İsveç kişisel kimlik numaranız varsa İsveç

Tüm İsveç bankaları, hukuken banka hesabı
açtırma nedeninizi ve bu hesabı nasıl
kullanacağınızı sormakla yükümlüdür. Maaşınızın
veya aldığınız diğer ücretlerin yatırılması, kira
ödemesi ya da bir tasarruf hesabı olarak kullanma
birer neden olabilir.

kişisel kimlik numaranız varsa, geçerli bir İsveç
kimlik belgesi sunmanız gerekir.

İsveç kişisel kimlik numaranız yoksa
İsveç kişisel kimlik numaranız yoksa,
vatandaşlığınızı gösterir geçerli bir ulusal pasaport
sunmanız gerekir.
Schengen Anlaşması'na taraf olan ülkeler için ise
uyruğunuzu gösteren İsveç ulusal kimlik kartına
eşdeğer bir belge de geçerli sayılır.
Yabancı bir kimlik belgesi sunduğunuzda
kimliğinizin oturma izni, işe giriş belgesi, Vergi
Makamlarından alınacak bir belge ya da okul
belgesi gibi ek birtakım kanıtlarla desteklenmesi
gerekir.

İsveççe ya da İngilizce bilmiyorsanız
İsveççe ya da İngilizce bilmiyorsanız, yanınızda
sizin için çeviri yapabilecek biriyle gelmeniz
gerekir.
Birbirimizi anlayabilmemiz çok önemlidir.
Böylelikle siz bir müşteri olarak haklarınızı ve
yükümlülüklerinizi anlarken biz de size ve mali
durumunuza ilişkin her türlü sorumuza cevap
almış oluruz.

Şubelerimizden birçoğu nakit para işlemi
yapmamaktadır. Bu nedenle, bankanıza para alma
veya ödeme gibi işlemleri nakit dışında diğer hangi
yollarla yapabileceğinizi sormanız gerekir.
Banka kartınız ve hesabınıza ilişkin bilgiler size
özeldir. Banka kartınız veya hesabınızın başkaları
tarafından kullanılmaması gerekir. Kartınız ve
hesap bilgileriniz konusunda dikkatli olmanız çok
önemlidir. PIN kodunuzu asla başka kişilerle
paylaşmayın.
Gelir desteği almak için bankanızdan bir hesap
özeti almanız gerekirse, en yakın şubeye gidebilir
ve banka hesap dökümünüzü her ay ücretsiz
olarak almak üzere kaydolabilirsiniz.

Banka hesabı açtırma hakkı
Vatandaşlığına bakılmaksızın, herkesin temel
haklar kapsamında Mevduatların Teminat Altına
Alınması prensibiyle korunan bir banka hesabı
açtırma hakkı vardır. Ancak bazı durumlarda
bankanın hesap açma işlemini reddetme hakkı
vardır. Aşağıdaki durumlarda, banka sizin için
hesap açamaz:
• Banka, kimliğinizi güvenli bir şekilde tespit edemiyorsa
• Banka, banka hesabı açtırma nedeni olarak
verdiğiniz bilgileri yetersiz buluyorsa

Tanıtım teklifi
Tanıtım teklifimiz para yatırmanıza
ve ödemelerinizi yönetmenize
olanak sağlar.
Teklif şunları içermektedir:
• Banka hesabı
• Banka kartı
• Ödeme hizmeti

İsveççe ya da İngilizce biliyorsanız ve dijital hizmetlere aşinaysanız, farklı
tekliflerimiz de var. Size en uygun teklifimizi öğrenmek için bankanızla görüşün.

Önemli Bilgiler
Mevduatların Teminat Altına Alınması
İsveç'te mevduatlar teminat altındadır.
Yani, bankanın iflas etmesi halinde
müşteriler devlet tarafından belirli bir
tutara kadar tazmin edilir.

Nakit
Swedbank, tasarruf bankaları ve diğer
birçok banka ile ilgili taraflar, toplumda
dolaşan nakit miktarını azaltmak için aktif
bir şekilde çalışmaktadır. Bu nedenle,
müşterilerimizi kartla ödeme yapmaya,
mağazalarda kartla ödeme yaparken para
çekmeye, nakit çekerken veya yatırırken
ATM ve nakit makinelerini kullanmaya
teşvik ederiz.
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Kara Para Aklama ve Terörizmin
Finansmanının Önlenmesine Yönelik
Tedbirlere İlişkin Kanun
Kara Para Aklama ve Terörizmin
Finansmanının Önlenmesine Yönelik
Tedbirlere İlişkin Kanun, bankaların vergi
kaçakçılığı ve suç faaliyetlerinin finansmanı
için kullanılmasını önlemeyi amaçlayan bir
İsveç kanunudur. Bu kanuna göre banka,
ilgili müşterinin neden bir hesaba ihtiyaç
duyduğu ve bu hesabın nasıl kullanılacağı
sorularına cevap almadığı takdirde, hesap
açmaya veya işlem yapmaya
yetkili değildir.

