
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الزر األزرقوانقر فوق  danskebank.se/hsbقم بزيارة . 1

 ’ Flytta bosparande för minderårig’. 

. سوف تجد بعد ذلك عدًدا من األسئلة حول كل من الطفل والوصي 2 

عليه/األوصياء عليه. هذه هي األسئلة التي يتعين على جميع البنوك أن 

تطرحها على عمالئها. تتعلق األسئلة بكيفية استخدام الطفل للحسابات البنكية 

بب وأي صناديق مالية وخدمات.يمكن االّطالع هنا على معلومات حول س

 طرحنا لألسئلة

 

( swedishbankers.se/foer-
bankkunder/penningtvaett/daerfoer-maaste-banken-

staella-fraagor/). ‘ ثم انقر فوق الزرFortsätt’. 

وف تُحدَّد الحقًا أي حسابات وأي صناديق مالية سيتم طلبها للطفل في س 

 HSBالنموذج. هناك إمكانية الختيار عملية االدخار في حساب 
Bosparkonto  أو حسابHSB Fasträntekonto أو االدخار في ،

الصناديق المالية في حساب الوصاية. ويتوقف اختيار نموذج االدخار األمثل 

لى ما إذا كنت تدخر ادخاًرا طويل األجل أم قصير األجل، بالنسبة لك ع

 وكذلك حجم المخاطرة التي لديك استعداد لتحملها.

يمكنك طلب تفويض لألوصياء حتى تتاح لهم فرصة االطالع على حساب  
الطفل وحساب الوصاية. يمكنك أيًضا طلب تفويض لألوصياء حتى يتمكن 

لحساب وشراء وبيع الصناديق كل منهم من إجراء عمليات السحب من ا
 المالية في حساب الوصاية.

، يمكنك اختيار HSB Depå för fondsparandeإذا طلبت فتح حساب  
 Fonder attإدخار مبلغ شهري في الصناديق المالية من خالل النقر فوق ‘

välja متبوًعا بالصندوق/الصناديق التي تريد استثمار مدخراتك فيه. إذا ’
، فأنت بحاجة إلى HSB Fasträntekontoدخار في حساب كنت تريد اال

 (.20 10 48 0752االتصال بخدمة العمالء )

في الخانة ووافق على إنهاء حساب االدخار السكني  x. ضع عالمة 3

. قم أيًضا Danske bankوتحويله إلى  Swedbankالخاص بك لدى 

 .HSB Bosparkontoبتحديد أي أشكال ادخار أخرى لديك إلى جانب 

قُم بتصوير هوية الوصي أو المسح الضوئي لها )رخصة القيادة أو  .4 

جواز السفر أو بطاقة الهوية(، ثم قُم برفعها على الموقع. في حال وجود 

وصيين للطفل، يجب تصوير بطاقتي هويتهما أو المسح الضوئي لهما ومن ثم 

 رفعهما في النموذج على الموقع.

 

 

 

 

طاقات هوية األوصياء باستخدام هاتفك ابدأ بالتقاط صور فوتوغرافية لب

النقال. يمكنك بعد ذلك تسجيل الدخول إلى البريد اإللكتروني الخاص بك على 

هاتفك النقال وإرسال رسالة بريد إلكتروني إلى نفسك مرفقةً بالصور 

الفوتوغرافية. قُم بعد ذلك بتسجيل الدخول إلى عنوان بريدك اإللكتروني من 

الصورة/ الصور على الجهاز. يمكنك بعد ذلك متابعة خالل حاسوبك واحفظ 

 الطلب على جهاز حاسوبك من خالل النقر فوق الزر

 ‘Ladda upp dokument بالقرب من الجزء السفلي من النموذج. قُم ’

 برفع صور بطاقات الهوية لجميع األوصياء على الموقع.

د ذلك تأكيًدا . سوف تتلقى بع’Skicka. أرسل الطلب من خالل النقر فوق ‘5
 يشير إلى أنه قد تم تقديم الطلب الخاص بك.

سوف نتأكد من إتمام الموافقة على الطلب والهوية في غضون بضعة أيام  

عمل. سوف نتواصل مع األوصياء في حال كنا بحاجة إلى مزيد من 

المعلومات المتعلقة بالطلب. في حال اكتمال الطلب، سوف نرسل االتفاقية 

ل مع المنتجات التي طلبتها.في البريد إل  ى عنوان طفلك المسجَّ

. يجب على كال الوصيين قراءة االتفاقية بالكامل للتأكد من صحة كل ما 6

ورد فيها، ثم التوقيع عليها وإرجاع االتفاقية في مغلَّف الرد الذي وصلكم. 

سوف يتم إرسال رسالة تأكيد في غضون بضعة أيام عمل وذلك للتأكيد على 

سابات وأي صناديق مالية قد تم إنشاؤها بالفعل. سوف يتم إرسال أن الح

ل.  رسالة التأكيد إلى عنوان الطفل المسجَّ

. يمكن بعد ذلك إما إجراء إيداع لمرة واحدة أو اإلعداد إليداع شهري من 7 

الخاص بطفلك.  HSB Bosparkontoالبنك الذي تتعامل معه إلى حساب 

 ومن ثم يمكنك االستمرار في ادخار السكن لطفلك. 

 

 

 

الدخار  HSBهنا يمكنك أن تقرأ المزيد من المعلومات حول عمل حسابات 

 .(/hsb.se/stockholm/bospar/sa-fungerar-det السكن)

 

 

 

كيف يمكنني تحويل حساب إدخار 
 سكني إلى أحد القُصَّر؟
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