19دسامبر 2019

چه اقدامی باید انجام دهم؟

پسانداز برای خانه را بدون  BankIDشروع کنید

پس انداز را آغاز کنید.

 1.برای افتتاح یک  HSB Bosparkontoباید عضو HSB
باشید .اگر عضو نیستید ،در آدرس زیر ثبت نام کنیداینجا:

می توانید یک مبلغ کلی را یکجا واریز کنید یا به صورت ماهیانه از
بانک خود به  HSBدر  Danske Bankپسانداز کنید .وقتی به
حساب پسانداز خانگی خود پول واریز کنید ،امتیاز پسانداز خانگی
دریافت خواهید کرد.

 2.روی دکمه ‘ ’Bospara utan BankIDکلیک کنید.
با کلیک روی پرچم انگلیس یا ‘’View this form in English
(مشاهده این فرم به زبان انگلیسی) ،میتوانید ترجمه انگلیسی را
انتخاب کنید.
می توانید از میان چندین شکل پسانداز خانگی ،نمونه دخواه خود را
انتخاب کنید .بهترین گزینه برای شما به این بستگی دارد که پس انداز
بلندمدت یا کوتاه مدت میخواهید و اینکه تا چه حد حاضرید ریسک
کنید.
 3.نمونه حساب پس اندازی مورد نظر خود جهت سفارش پس انداز
خانگی را عالمت بزنید.

در ازای هر  100کرون سوئد 1 ،امتیاز پسانداز خانگی دریافت
میکنید .در ماه میتوانید حداکثر  5امتیاز پسانداز خانگی دریافت
کنید که معادل پسانداز ماهانه  500کرون سوئدی است .طبیعتا ً در
صورت تمایل میتوانید مبلغ بیشتری پسانداز کنید .درباره نحوه
عملکرد طرح پسانداز خانگی  HSBدر زیر بیشتر بخوانیداینجا.

با  BankIDشروع به پسانداز برای خانه کنید

اگر مایلید در  HSB Fasträntekontoپس انداز کنید ،اول باید
حداقل  5000کرون سوئدی در  HSB Bosparkontoواریز
کنید.

 1.برای افتتاح یک  HSB Bosparkontoباید عضو HSB
باشید.

 4.اطالعات را وارد کنید.

اگر عضو نیستید ،در آدرس زیر ثبت نام کنید:
https://blimedlem.hsb.se

 5.از کارت شناسایی خود (گواهینامه رانندگی ،پاسپورت ،کارت
شناسایی) عکس بگیرید یا آن را اسکن کنید:

 2.روی دکمه ‘ ’Bospara med BankIDکلیک کنید.

 6.یک نسخه از آن را آپلود کنید.

 3.با  BankIDوارد سیستم شوید.

 7.درخواست خود را با کلیک روی دکمه ‘ ’Skickaارسال کنید.

 4.اطالعات تماس خود را وارد کنید و برای پردازش دادههای
شخصی خود رضایت بدهید.

ما حتما ً درخواست و مدرک شناسایی شما را ظرف پنج روز کاری
تایید خواهیم کرد .در صورت کامل بودن درخواست ،یک قرارداد با
محصوالتی را که سفارش دادید ارسال خواهیم کرد .قرارداد را امضا
کنید و آن را در پاکت پاسخ قرار دهید و بازگردانید.

 6.به پرسشهای مربوط به خود و نحوه برنامهریزی برای استفاده از
محصوالت و خدمات بانک پاسخ دهید.

ظرف پنج روز کاری از  Danske Bankتاییدیه ثبت محصوالت
را دریافت خواهید کرد.

درباره اینکه چرا  Danske Bankاز شما این سواالت را میپرسد
در آدرس زیر بخوانیداینجا:

در صورت ناقص بودن درخواست ،با شما تماس خواهیم گرفت و از
شما خواهیم خواست که اطالعات را تکمیل کنید.

 .7روی دکمه ‘ ’Fortsättکلیک کنید.

 5.روی دکمه ‘ ’Nästaکلیک کنید.

 8.از طریق ورود با  ،BankIDاطالعات خود را تأیید کنید.

 9.روی دکمه ‘ ’Avslutaکلیک کنید.

 20.روی پیوند ‘ Kom igång med ditt
 ’månadssparande i fonderکلیک کنید.

اکنون به عنوان مشتری  Danske Bankثبت شدهاید و میتوانید
برای محصوالت پسانداز خانگی در  Hembankenدرخواست
دهید.

 21.صندوق یا صندوقهای مورد نظر خود جهت استفاده برای
پسانداز خانگی را انتخاب کنید.

 10.از امضای الکترونیک استفاده کنید و با کلید بر روی دکمه
 ،’Okبه  Hembankenبروید.

درباره تخصیص صندوقها و پروفایل ریسک در اینجا بیشتر
بخوانید:

 11.با کلیک بر روی دکمه ‘ ،’Beställیک HSB
 Bosparkontoباز کنید.

 22.صندوق و مبلغ پسانداز ماهانه خود را انتخاب کرده و روی
دکمه  ’Okکلیک کنید.

 12.توافقنامه را کامل بخوانید تا مطمئن شوید همه چیز صحیح
است.

 23.مرور کلی صندوقها و پسانداز ماهانه انتخابی.

 13.روی ‘ ’Fortsätt för att godkännaکلیک کنید.
شما اکنون یک  HSB Bosparkontoسفارش دادهاید.
می توانید از میان چندین شکل پسانداز خانگی ،نمونه دخواه خود را
انتخاب کنید .بهترین گزینه برای شما به این بستگی دارد که پس انداز
بلندمدت یا کوتاه مدت میخواهید و اینکه تا چه حد حاضرید ریسک
کنید.
 14.اگر مایلید محصوالت بیشتری سفارش دهید ،دستورالعملهای
زیر را دنبال کنید .در غیر اینصورت با کلیک بر روی دکمه
‘ ،’Logga utبه این جلسه پایان دهید.
 15.اگر مایلید یک  HSB Depåدر  Danske Bankو/یا یک
 HSB Fasträntekontoباز کنید ،روی پیوند ‘ Öppna fler
 ’produkterکلیک کنید.
HSB Depå
 16.روی پیوند ‘’Öppna HSB Depå för fondsparande
کلیک کنید.
 17.روی دکمه ‘ ’Beställکلیک کنید.
با کلیک بر روی پیوند ‘،’HSB Bospar och fondutbudet
اطالعات بیشتری درباره  HSB Bosparو طیفی از صندوقهای
موجود کسب خواهید کرد.
 18.توافقنامه را کامل بخوانید تا مطمئن شوید همه چیز صحیح
است.
 19.روی ‘ ’Fortsätt för att godkännaکلیک کنید.
اکنون یک  HSB Depåkontoسفارش دادهاید و پسانداز را
میتوانید شروع کنید.

اکنون پسانداز برای صندوقهای خود در  HSB Depåkontoرا
شروع کردهاید.
 24.اگر مایلید محصوالت بیشتری سفارش دهید ،دستورالعملهای
زیر را دنبال کنید .در غیر اینصورت با کلیک بر روی دکمه
‘ ،’Logga utبه این جلسه پایان دهید.
HSB Fasträntekonto
 25.منو را کلیک کنید و به ‘ ’Startsidanبروید.
 26.روی پیوند ‘ ’Öppna HSB Fasträntekontoکلیک کنید.
 27.روی دکمه ‘ ’Beställکلیک کنید.
 28.توافقنامه را کامل بخوانید تا مطمئن شوید همه چیز صحیح
است.
 30.روی ‘ ’Fortsätt för att godkännaکلیک کنید.
اکنون یک  HSB Fasträntekontoسفارش دادهاید و پسانداز را
میتوانید شروع کنید.

پس انداز را آغاز کنید

 6.یک نسخه از آن را آپلود کنید.

می توانید یک مبلغ کلی را یکجا واریز کنید یا به صورت ماهیانه از
بانک خود به  HSBدر  Danske Bankپسانداز کنید .وقتی به
حساب پسانداز خانگی خود پول واریز کنید ،امتیاز پسانداز خانگی
دریافت خواهید کرد.

 7.درخواست خود را با کلیک روی دکمه ‘ ’Skickaثبت کنید.

در ازای هر  100کرون سوئد 1 ،امتیاز پسانداز خانگی دریافت
میکنید .در ماه میتوانید حداکثر  5امتیاز پسانداز خانگی دریافت
کنید که معادل پسانداز ماهانه  500کرون سوئدی است .طبیعتا ً در
صورت تمایل میتوانید مبلغ بیشتری پسانداز کنید .درباره نحوه
عملکرد طرح پس انداز خانگی  HSBاینجا مطالعه کنید.

افتتاح حساب پس انداز خانگی برای فرد زیر سن قانونی
 1.کودکی که میخواهید برایش حساب باز کنید باید عضو HSB
باشد تا بتوانید برای وی  HSB Bosparkontoافتتاح کنید.
اگر کودک عضو نیست ،میتوانید او را در آدرس زیر ثبت نام کنید:
https://blimedlem.hsb.se
 2.روی دکمه ‘ ’Spara till minderårigکلیک کنید.
با کلیک روی پرچم انگلیس یا ‘مشاهده این فرم به زبان انگلیسی’
() ،View this form in Englishمیتوانید ترجمه انگلیسی را
انتخاب کنید.
می توانید از میان چندین فرم پس انداز برای حساب پس انداز خانگی
کودک انتخاب کنید .بهترین گزینه برای کودک به این بستگی دارد که
پس انداز بلندمدت یا کوتاه مدت میخواهید و تا چه حد حاضرید
ریسک کنید.
 3.فرم های پس انداز مورد نظر برای پس انداز خانگی کودک را
عالمت بزنید.
اگر دوست دارید در  HSB Fasträntekontoپس انداز کنید ،اول
باید حداقل  5000کرون سوئدی در HSB Bosparkonto
واریز کنید.
 4.اطالعات مربوط به کودک و سرپرستان کودک را وارد کنید.
 5.از کارت شناسایی سرپرستان (گواهینامه رانندگی ،پاسپورت،
کارت شناسایی) عکس بگیرید یا آن را اسکن کنید.

حتما ً درخواست و مدرک شناسایی شما را ظرف پنج روز کاری تایید
خواهیم کرد .در صورت کامل بودن درخواست ،یک قرارداد با
محصوالتی که سفارش دادید ارسال خواهیم کرد .کودک قرارداد را
از طریق پست در آدرس ثبت شده خود دریافت خواهد کرد.
حائز اهمیت است که سرپرستان کودک کل قرارداد را بخوانند و
مطمئن شوند که همه موارد صحیح است.
هر دو سرپرست باید قرارداد را امضا و رضایت خود را اعالم کنند.
سرپرستان باید قرارداد را در پاکت پاسخ قرار دهند و بازگردانند.
سرپرستان ظرف پنج روز کاری یک نامه تأییدیه از Danske
 Bankدریافت خواهند کرد که نشان میدهد محصوالت ثبت شدهاند.
در صورت ناقص بودن درخواست ،با سرپرستان تماس خواهیم
گرفت و از آنها خواهیم خواست که اطالعات را تکمیل کنید.
پس انداز را آغاز کنید.
می توانید یک مبلغ کلی را یکجا واریز کنید یا به صورت ماهیانه از
بانک خود به  HSBکودک در  Danske Bankپس انداز کنید.
وقتی به حساب پس انداز خانگی پول واریز شود ،کودک امتیاز پس
انداز خانگی دریافت خواهد کرد.
در ازای هر  100کرون سوئد 1 ،امتیاز پس انداز خانگی دریافت
میکنید .در ماه میتوانید حداکثر  5امتیاز پس انداز خانگی دریافت
کنید که معادل پس انداز ماهانه  500کرون سوئدی است .طبیعتا ً در
صورت تمایل میتوانید مبلغ بیشتری پس انداز کنید .درباره نحوه
عملکرد طرح پس انداز خانگی  HSBاینجا مطالعه کنید.

