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ንናይ ገዛ ሪጋ ዝግበር ምጥርቓም ገንዘብ 
ዝምልከት ሕቶን መልስን 

 
1. እቲ ናይ ስምግጋር መስርሕ ክንደይ ዝኸውን ግዜ ክወስድ እዩ? 

መስርሕ ምስግጋር ባንኪ ናይ HSB bosparande ካብ ወርሒ 
ሚያዝያ ጀሚሩ ክሳብ ጥቅምቲ 2020 ኣብ ዘሎ ግዜ ክካየድ እዩ። ኣብ 
ውሽጢ`ዚ ግዜ`ዚ በተን ባንኪታት ውሱን ዝቚጽሮም ንናይ ገዛ ሪጋ 
ዘጠራቕሙ ሰባት መዓልታዊ ክሰጋገሩ እዮም።   

 
2. እቲ ንናይ ገዛ ሪጋ ዘጠራቕሞ ገንዘብ መዓስ ከሰጋሮ ይኽእል? 

እቲ ንናይ ገዛ ሪጋ ተጠራቕሞ ዘለኻ ገንዘብ መዓስ ኢኻ ካብ ሓደ ናብቲ 
ካልእ ባንኪ ተሰጋግሮ ንዝብል ካብ HSB ሓበሬታ ዝሓዘ ኢ-መይል 
ክለኣኸልካ እዩ። እቲ ምስግጋር ካብ ሚያዝያ ክሳብ ጥቅምቲ 2020 ኣብ 
ዘሎ ግዜ እዩ ክካየድ። እቶም ምስ ትካል HSB ዝተመዝገበ ኢ-መይል 
ዘይብልኩም ሰባት ፖስጣ ክለኣኸልኩም እዩ።  

 
3. እቲ ንውላደይ ዝገብሮ ናይ ገዛ ሪጋ ዝምልከት ምጥርቓም መዓስ ከሰጋግሮ 

ኣለኒ? ብስም ቈልዑ ዝተጠራቐመ ናይ ገዛ ሪጋ ገንዘብ መዓስ ክሰጋገር 
ከምዘለዎ፡ ንወለዶም ዝቐንዐ ሓበሬታ ብመንገዲ ፖስጣ ክንሰደልኩም 
ኢና። እቲ ፖስጣ ናብቲ ኣድራሻ ናይቲ ቈልዓ ካብ ሚያዝያ ክሳብ 
ጥቅምቲ 2020 ኣብ ዘሎ ግዜ ክንሰዶ ኢና።  

 
4. ግድን ድየ ነቲ ንናይ ገዛ ሪጋ ዘጠራቐምክዎ ገንዘብ ናብ ዳንስከ-ባንኪ 

ከሰጋግሮ ዘለኒ? 
ነቲ ገንዘብ ብምኽፋል ዘጠራቐምካዮ ናይ ገዛ ነጥቢ ንምዕቃብ፡ ነቲ ናይ 
HSB Bospar ሕሳብካ ከተሰጋግሮ ኣለካ። ትካል HSB ነዚ ኣገልግሎታት 
ዝህባ ባንኪታት ንምርካብ ጨረታ ድሕሪ ምክያዱ፡ እቲ ብዳንስከ-ባንከን 
ዝቐረበ ዕድመ ዝበለጸ ናይ ገዛ ኣጠራቐምቲ ዓማዊል HSB ዝደልይዎ 
ነገራት ዝሓዘ ኮይኑ ስለዝረኸቦ፡ ነዚ ባኪ መሪጹ ኣሎ። ስለዚ ከኣ፡ ኩሎም 
ኣጠራቐምቲ ሪጋ ናይ ገዛ እቲ ዘጠራቐምዎ ገንዘብ ኣብ ውሽጢ ዓመተ 
2020 ናብ ዳንስከ-ባንከን ከሰጋግርዎ ኣለዎም። ነፍሲ-ወከፍ ሰብ መዓስ 
እዩ ከሰጋግሮ ዘለዎ ንዝብል ካብ HSB ሓበሬታ ክለኣኾ እዩ።  

 
5. ነቲ HSB ናይ ገዛ ሪጋ ኢለ ዘጠራቐክዎ ገንዘብ ካብ ስዊድ-ባንኪ ናብ 

ዳንስከ-ባንከን ከሰጋግሮ ቅድሚ ምሕታተይ ክሓስበሉ ዝግባእ ነገር ኣሎ 
ድዩ? 
ካብቲ ንናይ ገዛ ሪጋ ኢልካ እትገብሮ ምጥርቓም ወጽኢ ካልእ እንታይ 
ዓይነታት ምጥርቓም ክትመርጽ ትደሊ፡ ሕሰብ። ነዚ ዝስዕብ መላግቦ 
ብምጥዋቕ ብዝያዳ ነዚ ዝምልከት ከተንብብ ትኻል ኢኻ:  
danskebank.se/hsb. 
እቲ ከተሰጋግሮ ትሓስብ ዘለኻ ንናይ ገዛ ሪጋ ዝተጠራቐመ ገንዘብ ብስም 
ቈልዓ ምስዝኸውን፡ ናይ ክልቲኦም ወለዲ/ተሓተቲ ናይቲ ቈልዓ ካርዲ-
መንነት ሳኢልካ ብድጂታላዊ መልክዕ ሓዞ። ምኽንያቱ ምስቲ ናይ 
ምስግጋር መጠየቕታ ክትልእኮ ስለዘለካ።  
 

6. ነቲ ንናይ ገዛ ሪጋ ኢለ ዘጠራቐምክዎ ገንዘብ ምስዘየሰጋግሮ እንታይ 
የጋጥም? ኣብ ውሽጢ ዓመተ 2020 ኣብ ዘሎ ግዜ እቲ ናይ ገዛ ሪጋ 
ኢልካ ዘጠራቐምካዮ ገንዘብ ምስዘይተሰጋግሮ፡ እቲ ኣብ ስውድ-ባንኪ 
ዘጠራቐምካዮ ገንዘብ ናብ ተራ ዝተጠራቐመ ገንዘብ ይቕየር`ሞ፡ 
ብኸምዚ ከኣ ንሪጋ ናይ ገዛ ዘዋህለልካዮ ነጥቢ ትኸስሮ።   

 
7. ዳንስከ-ባንከን፡ ነቶም ናይ ገዛ ሪጋ ገንዘብ ዘጠራቕሙ ዓማዊል HSB 

እንታይ ዓይነት ምስ ምጥርቓም ዝተተሓሓዘ ሓለፋታት ይገብረሎም? 
ንኣጠራቐምቲ HSB ኣዳሊናዮ ዘለና ኣማራጺታት Vi ተራ ናይ ሪጋ 
መጠራቐሚ ሕሳብ (HSB Bosparkonto)፡ ቀዋሚ ወለድ ዘለዋ 
ንሰለስተ ዓመት ዕጽውቲ ዝኾነት ናይ ምጥርቓም ሕሳብ 
(fasträntekonto) ከምኡ ውን ብመልክዕ 11 ዝተፈላለየ ርሾታት 
ዝሓዘ ናይ ምጥርቓም ኣማራጽን (depå för fondsparande) 
ንተወስእኺ ሓበሬታ ብዛዕባ`ዚ ነዚ ዝስዕብ መላግቦ ብምጥዋቕ ኣንብብ። 
danskebank.se/hsb 
 
 

8. ኣብ HSB ንናይ ገዛ ሪጋ ዘጠራቐምክዎ ርሾ ከሰጋግሮ 
ይኽእል`ዶ? 
እቶም ዘጥረኻዮም ርሾ ካብ ስዊድ-ባንኪ ናብ ዳንስከ-ባንኪ ይሰጋገሩ። 
ክሰጋገሩ እንከለዉ ከኣ፡ ብተመጣጣኒ ምያ ወይ ዋጋ ከምዝህልዎም 
ይግበር። ነቲ ርሾኻ ክትሸጦ ምስእትውስን ጥራይ ኢኻ ነተን ዝኸሰብካየን 
ገንዘብ ግብሪ ክትከፍለለን እትግደድ። ምስ ኣሰጋገርካዮም ግን 
ከምብሓድሽ ኣብኦም ከተጠራቕም ኣይትኽእል ኢኻ። እንታይ ደኣ፡ ኣብ 
ዝቕጽል ኣብቲ ነጥቢ ዝህብ ናይ ዳንስከ-ባንከን ርሾ ኢኻ ተጠራቕም። 
ኣብዚ መላግቦ`ዚ ብምጥዋቕ ኣብ ዳንስከ ባንከን ብኸመይ ብመንገዲ ርሾ 
ነጥቢ ናይ ገዛ ከተዋህልል ትኽእል ብዝምልከት ከተንብብ ትኽእል ኢኻ። 
(danskebank.se/hsbdepa). 

 
9. ዳንስከ ባንከን ነቶም ንናይ ገዛ ሪጋ ገንዘብ ዘጠራቕሙ ዓማዊል HSB 

ናይ ኢንቨስትመንት ባንኪ-ሕሳብ ክኸፍቱ ዕድል ይህብ ድዩ? ኣብዚ 
እዋን`ዚ ከምዚ ዓይነት ዕድል ምሃብ ኣይጀመርና ዘለና፡ ንቕድሚት ግን 
ገንዘብካ ኣብ ናይ ኢንቨስትመንት ወይ ውን ወፍሪ ሕሳብ ከተጠራቕም 
ከነፍቅድ ንሓስብ ኢና።  

 
10. እቲ ናይ ገዛ ሪጋ ዝምልከት ምጥርቓም ንምስግጋሩ ክንደይ ዝኸውን ግዜ 

ይወስድ? 
መስርሕ ምስግጋር ናይቲ ንሪጋ ናይ ገዛ ኢልካ ዘጠራቐምካዮ ገንዘብ ካብ 
1 ክሳብ 4 ሰሙን ይወስድ። ገንዘብካ ብኸመይ መልክዕ ተጠራቕሞ 
ኣለኻ ኣብ ዝብል ተመርኲሱ ቀልጢፉ ወይ ውን ደንጒዩ ክሰጋገር 
ይኽእል። እቲ ዝተጠራቐመ ንሪጋ ናይ ገዛ ዝምልከት ገንዘብ ብስም ቈልዓ 
ምስዝኸውን፡ እቲ መስርሕ ምስግጋር ምስተዛዘመ ናብ ኣድራሻ ናይቲ 
ቈልዓ መረጋገጺ ደብዳበ ንሰድድ።  

 
11. ምስቲ ምስግጋር ዝተተሓሓዘ፡ ገንዘብ ብቐጥታ ዝኸደሉ መንገዲ 

ክዋድድ የድልየኒ`ድዩ? 
እወ ከምኡ ምግባር ከድልየካ እዩ። ንምጥርቓም ሪጋ ገዛ ናይ ቈልዓ 
ብዝምልከት ባንኪ ትቕይር ብምህላውካ፡ ካብ ባንኪ`ኻ ናብ HSB 
Bosparkonto ገንዘብ ብቐጥታ ተሳሒቡ ክኸይድ ከምዝኽእል ክትገብር 
ኣለካ።  
 

12. ባንኪ-ኣይዲ ምስዘይህልወኒ ወይ ውን ዝኣከብዎ ነጥቢ ናብ ትሕቲ-
ዕድመ ከሰጋግሮ ምስዝደሊ ቅዳሕ ናይቲ ናይ መንነት ካርደይ 
ብኸመይ ምስቲ መጠየቕታ ከሰንዮ ይኽእል? 

ከምዚ ዝስዕብ ግበሩ፡ 

• ነቲ ናይ መንነት ካርድኻ (ፍቓድ-መምርሒ መኪና፡ ፓስፖርት 
ወይ ውን ታሴራ) ሰኣሎ።  

• ኣብ ሞባይልካ ኣብ ኢ-መይልካ እቶ`ሞ ነታ ስእሊ ናብ ናትካ 
ኢ-መይል ለኣካ።  

• ብመንገዲ ኮምፕዩተር ኣብ ኢመይል እቶ`ሞ ነታ ስእሊ ኣብ 
ክፕምዩተርካ ዓቅባ። 

• ብድሕሪ`ዚ ኣብቲ ዝምላእ መጠየቕታ ተመሊስካ ኣብቲ 
”Ladda upp dokument” ዝብል ዘሎ ጠውቕ። እዚ ኣብ 
ከባቢ ጫፍ ታሕቲ ናይቲ መጠየቕታ ኣለካ።  

• ነቲ ስእሊ ናይ መንነትካ ምስ ጸዓንካዮ ኣብቲ ”Skicka” ዝብል 
ዘሎ ብምጥዋቕ ነቲ መጠየቕታ ስደዶ።  

እቲ ምጥርቓም ንቈልዓ ኢልካ ትገብሮ ዘለኻ ምስዝኸውን ናይ ኩሎ ተሓተቲ 
ወይ ውን ወልዲ ናይቲ ቈልዓ ታሴራ (ፍቓድ-መምርሒ መኪና፡ ፓስፖርት ወይ 
ውን ታሴራ) ብኸምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ክትልእኮ ኣለካ።  

https://danskebank.se/privat/produkter/sparkonton/hsb
https://danskebank.se/privat/produkter/sparkonton/hsb
https://danskebank.se/privat/produkter/sparkonton/hsb
https://danskebank.se/privat/produkter/sparkonton/hsb/hsb-depa-for-fondsparande/mer-om-valbara-fonder-for-hsb-bosparare
https://danskebank.se/privat/produkter/sparkonton/hsb/hsb-depa-for-fondsparande/mer-om-valbara-fonder-for-hsb-bosparare
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	 ነቲ ናይ መንነት ካርድኻ (ፍቓድ-መምርሒ መኪና፡ ፓስፖርት ወይ ውን ታሴራ) ሰኣሎ። 
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