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  په بانک کې حساب پرانيستل

 څرګندخپل هويت حساب پرانيستلو لپاره بايد تاسو د د سوٻډن په يو بانک کې 
چې ولې يو بانکي حساب ته او په دې اړه پوښتنو ته ځواب وواياست  کړای شئ

بانک يو دفتر د بانک ستاسو څخه الرښوونه شوې  اړهاړتيا لرئ. الندې په دې 
  د کومو مالوماتو غوښتنه کوي. ته د مراجعې په وخت

 
  
 

 

  پٻژندنه

د يو معتبر سويډني د هويت سند په تل تاسو بايد 
 ی شئ.اکړ څرګندوسيله خپل هويت 

 
کوالی شئ چې د يو معتبر سويډني د تاسو  .1

يا  هويت سند د مثال په توګه د هويت کارت
، په ذريعه خپل ځان (BankID)بانکي هويت 

معرفي کړئ. تاسو د سويډني د موټر چلونې 
 جواز په واسطه هم ځان معرفي کوالی شئ. 

که چٻرې تاسو سويډنی د هويت سند نه لرئ نو  .2
بل د هٻواد د پاسپورټ يا  بهرنيد کوالی شئ 

د هويت سند په وسيله چې انځور لرونکي ډول 
څرګند ه ډاګه کوي، خپل هويت ستاسو تابعيت پ

دا سند بايد د يو دولتي ادارې يا بل ئ. کړ
صالحيت لرونکي مقام لخوا صادر شوی وي. 
پام وکړئ چې امکان لري بانک ستاسو څخه د 

 غوښتنه هم وکړي. ښودلو نورو اسنادود 
که چٻرې تاسو د هويت معتبر سند نه لرئ نو  .3

يو بې طرفه او باوري سرچينې لخوا صادر بايد 
په وسيله څرګنده کړئ چې  نورو اسنادوشويو 

  تاسو څوک ياست او د کوم هيواد وګړي ياست.

 د بهرنيو هٻوادونو زده کوونکي

د بهرني هٻواد څخه راغلي زده  تاسوکه چٻرې 
کوونکي ياست، بايد په پورته ډول خپل هويت څرګند 
 کړای شئ. پرته له دې الندې اسنادو ته هم اړتيا لرئ:

  ټولنې وګړو پورې اقامه يا ويزه )د اروپايي
 اړه نه لري(.

  د هغې پوهنتون لخوا د داخلې پرٻکړه چٻرې
 چې زده کړه په دوامداره توګه روانه وي.

 
  اړتيا ته بانکي حساب

تاسو بايد روښانه کړی شئ چې ولې بانکي حساب ته 
څخه به په کوم ډول ګټه اړتيا لرئ او د بانکي حساب 

  .پورته کوئ

د خپل کار يا بل چې د بيلګې په توګه امکان لري 
کرايې تحويلولو يا د  کور د ډول معاش ذخيره کولو، د

  پيسو ساتلو په موخه بانکي حساب ته اړتيا ولرئ.

امکان لري بانک نورې پوښتنې هم ولري ترڅو د 
مشتري په حيث ستاسو په اړه نور مالومات ترالسه 

  کړي.

 حق...د بانکي حساب درلودلو 

لخوا په بانک کې د ځٻرمه د دولت 
د پوښښ الندې ضمانت شوې پيسو د ساتلو 

په عمومي  موقع پرانيستلويو بانکي حساب 
. تاسو دې ده مساعدهلپاره  وګړود ټولو  توګه

ته له پامه پرته چې تاسو د کوم هٻواد تابعيت 
څلور شمٻره  سويډني لرئ او يا دا چې تاسو

  .لرئ او که نه د دې حق څخه برخمن ياست

...خو په ځينې شرايطو کې بانک بايد د 

  حساب پرانيستلو غوښتنه رد کړي

بانک په الندينيو شرايطو کې حساب نشي 

  پرانيستلی:

 ه مطمينه که چٻرې بانک تاسو په يو
  ژندالی.ٻنشي پتوګه و

  که چٻرې بانک دې نتيجې ته
نکي حساب ورسٻږي چې د با

پرانيستلو مقصد په اړه ستاسو له خوا 
  .وړاندې شوي مالومات بسيا نه کوي

  که چٻرې بانک د بانکي حساب
کومه  قانون دپرانيستلو په پايله کې 

 يا مقرره د پښو الندې کوي. ماده
همدا راز که چٻرې تاسو له دې مخکې د 

بانک سره د چل ول نه کار اخيستی وي نو 
د حساب پرانيستلو بانک حق لري چې 

 غوښتنه رد کړي.

 

 ... النديني ټکي په پام کی وساتئ

  تاسو بايد وکولی شئ چې د بانک
پوښتنو باندې پوه شئ او ځواب يې 

 وړاندې کړئ. 
  د بانک لخوا همدا راز بايد تاسو

  مالوماتو باندې پوه شئ. شويوړاندې 
  څوک اړتيا لرئ چې که چٻرې تاسو

بانک سره  نو دخبرې وژباړي  ستاسو
 سرهله ځانه  يې په وخت د ليدو

  راولئ.
  بانک به تاسو څخه پوښتنه کوي چې د

 خپلو پيسو مدرک څرګند کړئ.

 وافقه د بانک سره په دې اړه يوه م
څوک هم درلودلو څخه پرته بل هي

بايد ستاسو د بانکي حساب او د 
نورو بانکي خدمتونو څخه ګټه 

 پورته نکړي. 
 بانک کولی شي چې نورې 

 ي.پوښتنې يا غوښتنې هم ولر
 

 نور مالومات 
د نورو مالوماتو لپاره مربوطه بانک 

  سره اړيکه ټينګه کړئ.

  

کې  ې ځايونونورو مالوماتو ته په الند

  هم السرسی لرئ:

  

  د سويډن پارلمان:

يزم د تمويل د پيسو وينځلو او د ترور

 .(2017:630) څخه د مخنيوي قانون

 ولولئنور مالومات دلته 

www.riksdagen.se   

  

  د سوداګريزو معاملو د څارنې اداره:

د سوداګريزو معاملو د څارنې د ادارې 
وينځلو او د تروريزم تمويل څخه د پيسو 

 مقررات. مخنيوي د
  www.fi.se ولولئنور مالومات دلته 

  

  د سوٻډن بانکونو اتحاديه:

د بانکونو لخوا د پيسو وينځلو او د 

تروريزم تمويل څخه د مخنيوي تدابيرو 

دلته  نور مالومات .په اړه مالومات

  www.swedishbankers.se ولولئ

  

 ارهد سويډن د دولتي پور اد

په بانک کې د پيسو ساتلو تضمين په  اره

 اړه نور مالومات دلته ولولئ

www.riksgalden.se 
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