
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دکمه آبی مراجعه کنید و روی  danskebank.se/hsbبه .1

 ‘Flytta  bosparande för minderårig .کلیک کنید ’ 

سپس در مورد کودک و قیم )قیمان( وی، شماری از سواالت را خواهید  .2 

دید. اینها سواالتی هستند که تمامی بانکها موظف هستند از مشتریان خود 

های بانکی و هر گونه بپرسند. این سواالت به نحوه استفاده کودک از حساب

را ها شود. اطالعات مربوط به علت این پرسشوجوه و خدمات مربوط می

-swedishbankers.se/foerتوانید اینجا ببینید )می
bankkunder/penningtvaett/daerfoer-maaste-banken-

staella-fraagor/). ‘ سپس روی دکمهFortsätt.کلیک نمایید ’ 

اینکه کدام حسابها و صندوقها قرار است برای کودک سفارش داده شود بعدا  

 HSBتوانید منابع مالی را در یک حساب در این فرم مشخص می شود. می

Bosparkonto  یاHSB Fasträntekonto  یا در یک حساب امانی

شما به این بستگی دارد که پس انداز  پس انداز نمایید. بهترین گزینه برای

 خواهید و تا چه حد حاضرید ریسک کنید.بلندمدت یا کوتاه مدت می

میتوانید درخواستی جهت صدور اجازه برای قیمان ارائه دهید تا فرصت  

مشاهده حساب و حساب امانی کودک را در اختیار داشته باشند. میتوانید 

ن ارائه دهید تا بتوانند از حساب درخواستی جهت صدور مجوز برای قیما

برداشت کنند و صندوقها و منابع مالی موجود در حساب امانی را خرید و 

 فروش نمایند.

را سفارش دهید، میتوانید با  HSB Depå för fondsparandeچنانچه  

’ و سپس صندوق)هایی( که می خواهید Fonder att väljaکلیک روی ‘

سرمایه گذاری نمایید، به صورت ماهانه مبلغی  پس اندازهای خود را در آنها

 HSBرا در صندوقها پس انداز کنید. چنانچه میخواهید در یک حساب 
Fasträntekonto  پس انداز نمایید، باید با بخش خدمات مشتری

 ( تماس برقرار نمایید.20 10 48 0752)

ز در کادر، عالمت ضربدر بزنید و با خاتمه دادن به حساب پس اندا .3

موافقت کنید.  Danske Bankخود و انتقال آن با  Swedbankخانگی 

، HSB Bosparkontoهمچنین، هر نوع پس اندازی را که در کنار 

 مشخص کنید.

از مدرک شناسایی سرپرست )گواهینامه رانندگی، گذرنامه یا کارت  .4 

شناسایی( عکس بگیرید یا آنها را اسکن و سپس آپلود کنید. اگر کودک دو 

سرپرست دارد، از مدرک شناسایی هر دو باید عکس گرفته یا اسکن شود و 

 سپس در فرم آپلود شود.

 

 

 

عکس بگیرید. سپس می  ابتدا با گوشی خود از مدرک شناسایی سرپرستان

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

می فرستید، ضمیمه کنید. سپس در رایانه خود وارد ایمیل خود شوید و 

عکس)ها( را در رایانه ذخیره کنید. سپس می توانید در رایانه با کلیک روی 

ر فرم، به فرایند درخواست ’ نزدیک زیLadda upp dokumentدکمه ‘

 های مدارک شناسایی همه سرپرستان را آپلود کنید.خود ادامه دهید. عکس

، درخواست خود را ارسال و ثبت کنید. سپس ’Skickaبا کلیک روی ‘ .5

یک تاییدیه دریافت خواهید کرد که نشان می دهد درخواست شما ثبت و 

 ارسال شده است.

به شما اطمینان خواهیم داد که درخواست و کارت شناسایی ظرف چند روز  

کاری تایید شوند. چنانچه در راستای این درخواست به اطالعات بیشتری 

نیاز داشته باشیم با قیمان تماس خواهیم گرفت. در صورت تکمیل 

 درخواست، یک توافقنامه به نشانی ثبت شده کودک ارسال خواهیم کرد.

قیم باید جهت اطمینان از صحت همه موارد، توافقنامه را با دقت هردو  .6

مرور کنند، توافق نامه را امضا نمایند و آن را با قرار دادن داخل پاکت نامه 

ارائه شده ارسال نمایند. نامه تأییدیه طی چند روز کاری ارسال می شود تا 

تأیید به آدرس تأیید شود که حساب ها و تمامی صندوقها ثبت شده اند. نامه 

 ثبت شده کودک ارسال می شود.

سپس می توانید یا به صورت یکجا واریز کنید یا از بانک خود به  .7 

HSB Bosparkonto  .کودک به صورت ماهیانه واریز داشته باشید

 توانید به پس انداز خانگی برای فرزند خود ادامه دهید. سپس می

 

 

 

بیشتر بخوانید  HSBهای پس انداز خانگی درباره نحوه عملکرد حساب

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

 

 

 

انداز خانگی را چگونه یک حساب پس
 برای یک فرد صغیر انتقال دهم؟

http://www.danskebank.se/hsb
http://www.swedishbankers.se/foer-bankkunder/penningtvaett/daerfoer-maaste-banken-staella-fraagor/
http://www.swedishbankers.se/foer-bankkunder/penningtvaett/daerfoer-maaste-banken-staella-fraagor/
http://www.swedishbankers.se/foer-bankkunder/penningtvaett/daerfoer-maaste-banken-staella-fraagor/
https://www.hsb.se/stockholm/bospar/sa-fungerar-det/

