19ديسمبر 2019

ما الذي أحتاج إليه للقيام بذلك؟

ابدأ في االدخار للحصول على مسكن دون استخدام الهوية البنكية
اإللكترونية

وفي حالة عدم استيفاء الطلب ،سوف نتواصل معك ونطلب منك
استيفاء المعلومات.

 .1يتعين أن تكون عضوا في جمعية  HSBلفتح حساب HSB
 .Bosparkontoفإذا لم تكن عضوا بالفعل ،يجب عليك التسجيل
هنا:

ابدأ في االدخار.

 2.ثم انقر فوق زر «الهوية البنكية اإللكترونية Bospara utan
.»BankID
يمكنك اختيار الترجمة باللغة اإلنجليزية عن طرق النقر فوق العلم
اإلنجليزي أو على « عرض هذا النموذج باللغة اإلنجليزية».
كما يمكنك كذلك االختيار من بين عدة نماذج ادخارية فيما يخص
مدخرات اإلسكان الخاصة بك .بيد أن اختيار نموذج االدخار األمثل
ادخارا طويل األجل أم قصير
بالنسبة لك يتوقف على ما إذا كنت تدخر
ً
األجل ،وكذلك حجم المخاطرة التي لديك استعداد لتحملها.
 .3حدد نماذج االدخار التي تريد طلبها من أجل مدخرات اإلسكان
الخاصة بك.

يمكنك دفع مبلغ إجمالي أو بدء االدخار على أساس شهري من
مصرفك إلى حساب  HSB Bosparkontoالخاص بك في بنك
 .Danske Bankوسوف تحصل على نقاط ادخار سكني لدى قيامك
باإليداع في حساب مدخرات اإلسكان الخاصة بك.
إذ تحصل على نقطة ادخار سكني واحدة لكل  100كرونا .فضالً عن
أنه يمكنك الحصول على ما ال يزيد عن  5نقاط ادخار سكني في
الشهر الواحد ،وهو ما يعادل مدخرات شهرية قدرها  500كرونا.
كما يمكنك بطبيعة الحال ادخار المزيد إذا كنت تفضل في ذلك .اقرأ
المزيد عن كيفية عمل برنامج االدخار السكني الذي توفره لك جمعية
 HSBهنا.

فإذا كنت ترغب في االدخار في  ،HSB Fasträntekontoتحتاج
أوالً إلى إيداع ما ال يقل عن  5000كرونا في حساب HSB
 Bosparkontoالخاص بك.

ابدأ في االدخار للحصول على مسكن باستخدام الهوية البنكية
اإللكترونية

 .4ادخل المعلومات.

 .1يتعين أن تكون عضوا في جمعية  HSBلفتح حساب HSB
.Bosparkonto

 .5قم بتصوير أو مسح وثيقة هويتك (رخصة قيادة ،جواز سفر،
بطاقة تحقيق شخصية):
 .6ثم ارفع نسخة منها.
 .7قم بإرسال طلبك بالنقر فوق زر ‘.’Skicka

إذا لم تكن عضوا بالفعل ،يجب عليك التسجيل على:
https://blimedlem.hsb.se
 2.ثم انقر فوق زر الهوية البنكية اإللكترونية ‘Bospara med
.’BankID
 .3قم بتسجيل الدخول باستخدام الهوية البنكية اإللكترونية.

سوف نتأكد من أن الطلب ووثيقة الهوية قد تمت الموافقة عليهما في
غضون خمسة أيام عمل .إذا كان الطلب مستوفى ،سوف نرسل إليك
عقد اتفاق مع المنتجات التي طلبتها .وعليك التوقيع على عقد االتفاق
ثم إعادته في ظرف الرد.

 .5قم بالنقر فوق زر ‘.’Nästa

وسوف تتسلم تأكيدًا من  Danske Bankفي غضون خمسة أيام
عمل بأن المنتجات قد تم إعدادها.

 .6اجب على األسئلة الخاصة بك وكيف تعتزم استخدام منتجات البنك
وخدماته.

 .4حدد بيانات االتصال بك والموافقة على معالجة بياناتك الشخصية.

سوف تجد معلومات عن سبب قيام بنك  Danskeبطرح أسئلة
بشأنكهنا:

 .7انقر فوق زر ‘.’Fortsätt
 .8قم بتأكيد بياناتك الشخصية عن طريق تسجيل الدخول باستخدام
الهوية البنكية اإللكترونية.
 .9انقر فوق زر ‘.’Avsluta
لقد أصبحت اآلن مسجالً كعميل في بنك  Danskeويمكنك تقديم
طلب للحصول على منتجات مدخرات اإلسكان في .Hembanken
 .10استخدم التوقيع اإللكتروني وانتقل إلى  Hembankenبالنقر
فوق زر ‘.’Ok
 .11افتح حساب  HSB Bosparkontoبالنقر فوق زر
‘.’Beställ
 .12اقرأ العقد برمته للتأكد من صحته.
 .13ثم انقر فوق زر ‘.’Fortsätt för att godkänna
لقد قمت اآلن بطلب .HSB Bosparkonto
كما يمكنك كذلك االختيار من بين عدة نماذج ادخارية فيما يخص
مدخرات اإلسكان الخاصة بك .بيد أن اختيار نموذج االدخار األمثل
ادخارا طويل األجل أم قصير
بالنسبة لك يتوقف على ما إذا كنت تدخر
ً
األجل ،وكذلك حجم المخاطرة التي لديك استعداد لتحملها.
 .14إذا كنت ترغب في طلب منتجات إضافية ،يُرجى االستمرار
باتباع التعليمات أدناه .أو قم بإنهاء الجلسة عن طريق النقر فوق زر
‘.’Logga ut
 .15إذا كنت ترغت في فتح حساب  HSB Depåفي بنك
 Danskeو/أو  ،HSB Fasträntekontoانقر فوق الرابط
‘.’Öppna fler produkter
HSB Depå
 16.انقر فوق الرابط ‘ Öppna HSB Depå för
.’fondsparande
 .17انقر فوق زر ‘.’Beställ
سوف تجد المزيد من المعلومات عن  HSB Bosparومجموعة
الصناديق المتاحة بالنقر فوق الرابط ‘ HSB Bospar och
.’fondutbudet

 .20انقر على الرابط ‘ Kom igång med ditt
.’månadssparande i fonder
 .21ثم اختر الصندوق أو الصناديق التي تريد استخدامها في
مدخراتك السكنية.
يمكنك االطالع على المزيد من المعلومات حول تخصيص الصناديق
ومستويات المخاطرة هنا:
 .22اختر الصندوق ومبلغ مدخراتك الشهرية ،ثم انقر فوق زر
‘.’Ok
 .23نظرة عامة على الصناديق والمدخرات الشهرية المختارة.
لقد بدأت اآلن في االدخار في الصناديق الخاصة بك في HSB
.Depåkonto
 .24إذا كنت ترغب في طلب منتجات إضافية ،يُرجى االستمرار
باتباع التعليمات أدناه .أو قم بإنهاء الجلسة بالنقر فوق زر ‘ Logga
.’ut
HSB Fasträntekonto
 25.انقر فوق قائمة االختيارات ،ثم انتقل إلى ‘.’Startsidan
 .26انقر فوق الرابط ‘.’Öppna HSB Fasträntekonto
 .27انقر فوق زر ‘.’Beställ
 .28اقرأ العقد برمته للتأكد من صحته.
 .29انقر فوق زر ‘.’Fortsätt för att godkänna
لقد قمت اآلن بطلب  HSB Fasträntekontoويمكنك البدء في
االدخار .ابدأ في االدخار
يمكنك دفع مبلغ إجمالي أو بدء االدخار على أساس شهري من
مصرفك إلى حساب  HSB Bosparkontoالخاص بك في بنك
 .Danske Bankوسوف تحصل على نقاط ادخار سكني لدى قيامك
باإليداع في حساب مدخرات اإلسكان الخاصة بك.
إذ تحصل على نقطة ادخار سكني واحدة لكل  100كرونا .فضالً
عن أنه يمكنك الحصول على ما ال يزيد عن  5نقاط ادخار سكني في
الشهر الواحد ،وهو ما يعادل مدخرات شهرية قدرها  500كرونا.
كما يمكنك بطبيعة الحال ادخار المزيد إذا كنت تفضل في ذلك .اقرأ
المزيد عن االدخار السكني الذي توفره لك جمعية HSBهنا.

 .18اقرأ العقد برمته للتأكد من صحته.
 .19انقر فوق زر ‘.’Fortsätt för att godkänna
لقد قمت اآلن بطلب  HSB Depåkontoويمكنك البدء في االدخار.

قم بفتح حساب توفير سكني ألحد القُصر
 1.يتعين أن يكون الطفل الذي تريد أن تفتح حسابًا له عضوا في

 HSBحتى تتمكن من فتح  Bosparkontoله أو لها.
وإذا لم يكن الطفل عضوا بالفعل ،فإنه يمكنك تسجيله على:
https://blimedlem.hsb.se
 2.انقر على زر‘. ’Bospara till minderårig
يمكنك اختيار الترجمة باللغة اإلنجليزية عن طرق النقر فوق العلم
اإلنجليزي أو على «عرض هذا النموذج باللغة اإلنجليزية»
ويمكنك االختيار من بين عدة نماذج للمدخرات بالنسبة لمدخرات
اإلسكان الخاصة بالطفل .ويتوقف اختيار نموذج االدخار األمثل
ادخارا طويل األجل أم قصير
بالنسبة للطفل على ما إذا كنت تدخر
ً
األجل ،وكذلك حجم المخاطرة التي لديك استعداد لتحملها.
 3ضع عالمة على النماذج التي ترغب في اختيارها لمدخرات
اإلسكان الخاصة بالطفل.
وإذا كنت ترغب في االدخار في  ،HSB Fasträntekontoفإنك
تحتاج أوال إلى إيداع ما ال يقل عن  5000كرونا في HSB
 Bosparkontoالخاص بك.
 .4قم بإدخال معلومات عن الطفل وأولياء أمره.
 .5قم بتصوير أو مسح وثيقة هوية أولياء األمر (رخصة قيادة ،جواز
سفر ،بطاقة تحقيق شخصية):
 .6ارفع نسخة.
 .7ارسل طلبك عن طريق النقر فوق زر ‘.’Skicka
سوف نتأكد من أن الطلب ووثيقة الهوية قد تمت الموافقة عليهما في
غضون خمسة أيام عمل .وإذا كان الطلب مستوفى ،سوف نرسل عقد
اتفاق مع المنتجات التي طلبتها .وسوف يتلقى الطفل عقد االتفاق
بواسطة البريد على عنوانه أو عنوانها المسجل.
ومن األهمية بمكان أن يقرأ أولياء أمر الطفل عقد االتفاق كامال للتأكد
من صحته.
ثم يوقع كال ولي أمر على عقد االتفاق ويوافقا عليه.
ثم يعيد أولياء األمر عقد االتفاق في ظرف الرد.
وسوف يتسلم أولياء األمر خطاب تأكيد من  Danske Bankفي
غضون خمسة أيام عمل بأن المنتجات قد تم إنشاؤها.

وإذا كان الطلب غير مستوفى ،سوف نتواصل مع أولياء األمر ونطلب
منهما استيفاء المعلومات.
ابدأ في االدخار.
يمكنك دفع مبلغ إجمالي أو بدء االدخار على أساس شهري من البنك
الخاص بك إلى  HSB Bosparkontoالخاص بطفلك في بنك
 .Danske Bankوسوف يتسلم الطفل نقاط االدخار السكني عند
إتمام عملية اإليداع في حساب االدخار السكني.
إذ تحصل على نقطة إدخار سكني واحدة لكل  100كرونا .فضالً عن
أنه يمكنك الحصول على ما ال يزيد عن  5نقاط ادخار سكني في
الشهر الواحد ،وهو ما يعادل مدخرات شهرية قدرها  500كرونا .كما
يمكنك بطبيعة الحال ادخار المزيد إذا رغبت في ذلك ،اقرأ المزيد عن
كيفية عمل برنامج مدخرات اإلسكان الخاصة بجمعية HSBهنا.

