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1. wk است؟ چگونه زمانی برنامه ساختار 
در آوریل آغاز خواهد شد و تا  HSBانتقال بانکی پس اندازهای خانگی 

ادامه خواهد داشت. در این بازه زمانی، هر روز  2020آخر اکتبر 

ها منتقل های پس انداز خانگی را بانکتعداد مشخصی از حساب

 خواهند کرد.
 

 دهم؟ انتقال را خود خانگی اندازهای پس توانممی چگونه .2
وقتی زمان تغییر بانک برای پس اندازهای خانگی فرا رسد، یک ایمیل 

 2020دریافت خواهید کرد. این ایمیل بین آوریل و اکتبر  HSBاز 

ارائه نکرده  HSBاگر آدرس ایمیل خود را به  ارسال خواهد شد.

  باشید، در عوض یک نامه به شما پست خواهد شد.
 

 دهم؟ انتقال را فرزندم خانگی اندازهای پس توانم می زمانی چه .3
افراد صغیر نامه ای را از طریق پست دریافت خواهند کرد که در آن 

ها به دست شما اندازهای خانگی آناطالعات مربوط به زمان انتقال پس

به  2020به عنوان قیم، ارائه شده است. این نامه بین آوریل و اکتبر 

 آدرس ثبت شده کودک ارسال خواهد شد.

 
 منتقل کنم؟ Danske Bankباید پس اندازهای خانگی خود را به آیا  .4

را به منظور بازیابی امتیازات پس انداز  HSB Bosparباید 

یک رویه کارپردازی بانکی را  HSBخانگی خود منتقل کنید.  

پیشنهادی را ارائه کرده است  Danske Bankکامل کرده است و 

 HSBهای خانگی که مناسب نیازهای صاحبان حساب پس انداز

انداز های پساست. به همین دلیل است که تمامی صاحبان حساب

انداز خانگی خود را های پسحساب 2020خانگی باید در سال 

انتقال دهند. همه افرادی که موعد انتقال  Danske Bankبه 

دریافت خواهند  HSBحسابشان برسد، اطالعات مربوطه را از 

 کرد.

 

به  Swedbankاز  HSB Bosparقبل از اقدام به انتقال  .5

Danske Bankچه چیزهایی را باید به خاطر داشته باشم؟ ، 

، در HSB Bosparkontoانداز در یک حساب عالوه بر پس

های مورد نظر خود فکر کنید. جهت کسب اندازمورد انواع پس

 اطالعات بیشتر به لینک زیر رجوع کنید:
danskebank.se/hsb.  

دهید، یک اگر پس اندازهای خانگی یک فرد صغیر را انتقال می

نسخه دیجیتالی از مدرک شناسایی هر دو قیم نیز تهیه کنید، زیرا 

 باید در بخشی از پروسه درخواست، این مدارک را آپلود کنید.

 

 ام، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ت عدم انتقال پس اندازهای خانگیدر صور  .6

انداز خانگی خود را انتقال های پسحساب 2020چنانچه در سال 

انداز به حساب پس Swedbankانداز شما در های پسندهید، حساب 

انداز خانگی خود را خانگی عادی تغییر خواهد کرد و امتیازهای پس

 از دست خواهید داد.

7.  Danske Bank های پس چه نوع پس اندازی را به صاحبان حساب

 دهد؟انداز خانگی ارائه می

، حسابی با نرخ ثابت سه ساله و HSB Bosparkontoما حساب 

صندوق را پیشنهاد  13دارای  Depå för fondsparandeحساب 

 .danskebank.se/hsbکسب اطالعات بیشتر در اینجا: دهیم.می

 

 خود را انتقال دهم؟ HSB Bosparهای آیا می توانم صندوق  .8

هایی داشته باشید، این مبالغ به یک صندوق Swedbankاگر در 

منتقل  Danske Bank( در HSB Depåحساب پس انداز مشابه )

شوند، پس مجبور نیستید بابت ها فروخته نمیخواهد شد. این صندوق

توانید همچنان دارایی خود را سود دریافتی، مالیاتی پرداخت کنید. می

خود نگه دارید، اما  Swedbankهای پس از انتقال در صندوق

 Danskeهای امتیازبندی اندازهای جدید شما در آینده در صندوقپس

Banks اندازپس هایصندوق درباره بیشتر اطالعات ظ خواهد شد.حف 

 ببینید اینجا در توانیدمی را Bank skeDan در خانگی

(danskebank.se/hsbdepa.) 

 

را  HSB، ISKانداز خانگی های پسبرای حساب Danske Bankآیا  .9

 دهد؟پیشنهاد می

کنیم، اما در آینده قصد داریم در حال حاضر این مورد را پیشنهاد نمی

 را فراهم کنیم. ISKانداز خانگی در های پسشرایط ارائه حساب

 

 انتقال پس اندازهای خانگی چقدر طول می کشد؟  .10

هفته طول می کشد. زمان  4تا  1انتقال پس اندازهای خانگی حدود 

 HSBالزم به نوع پس انداز شما بستگی خواهد داشت. پس از انتقال 

Bospar  بهDanske Bank بابت بستن حساب در ،Swedbank ،

این بدان معنی است که انتقال پس  تاییدیه دریافت خواهید کرد.

 اندازهای خانگی تکمیل شده است.

 

  آیا پس از انتقال، باید یک سفارش جدید ثبت کنم؟  .11

بله. پس از تغییر بانک برای پس اندازهای خانگی فرزندتان، باید یک 

 ثبت کنید. HSB Bosparkontoسفارش جدید از بانک خود به 

 

انداز خانگی را برای شخصی نداشته باشم یا باید پس BankIDاگر   .12

زیر سن قانونی انتقال دهم، چگونه عکس کارت شناسایی خود را برای 

 درخواست آپلود کنم؟ 

 این مراحل را انجام دهید:

 رانندگی، گذرنامه یا کارت  از کارت شناسایی )گواهینامه

 شناسایی( خود با گوشی خود عکس بگیرید.

های متداول در مورد انتقال پرسش

 های پس انداز خانگیحساب

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
https://danskebank.se/privat/produkter/sparkonton/hsb/flytta-ditt-bosparande
https://danskebank.se/privat/produkter/sparkonton/hsb/flytta-ditt-bosparande
https://danskebank.se/privat/produkter/sparkonton/hsb/flytta-ditt-bosparande


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 را به ایمیلی که به  وارد ایمیل خود در گوشی شوید و عکس

  خودتان می فرستید، ضمیمه کنید.

  سپس در رایانه وارد ایمیل خود شوید و عکس را در رایانه

  ذخیره کنید.

  سپس در رایانه با کلیک روی دکمه‘Ladda upp dokument ’

  نزدیک زیر فرم، به فرایند درخواست خود ادامه دهید.

  عکس کارت شناسایی خود را آپلود کرده و روی دکمه

‘Skicka ’.کلیک کنید  

دهید، باید کارت انداز را برای شخصی زیر سن قانونی انجام میاگر پس

ا ر شناسایی )گواهینامه رانندگی، گذرنامه یا کارت شناسایی( تمامی قیمان

 طبق شرح فوق ارسال کنید.

 


