ዓሚል ባንክ ምዃን
ኣብ ባንክ ሽወደን ዓሚል ክትከውን: መንነትካ ግድን ከተመስክርን
ሕሳብ ባንክ ንምንታይ ከም ዘድልየካ ብዝምልከት’ውን ሕቶታት
ክትምልሽን ኣለካ። ኣብ ባንክ ምብጻሕ ክትገብር ከለኻ: ብዛዕባኻ
እንታይ ሓበሬታ ከም ዚጥለብ ክትፈልጥ እምበኣር: እነሆ እዚ ዚስዕብ
ሓበሬታ።

መንነት ምርግጋጽ

መንነትካ ብቅቡል ሰነድ መንነት ግድን
ከተመስክር ኣለካ።
1. መንነትካ ብቕቡል ሽወደናዊ
ምስክር ወረቐት ከም ፓስፖርት፡
ሃገራዊ ወረቐት መንነት ወይ ባንክኣይዲ (BankID) ከተመስክር
ትኽእል ኢኻ።
2. ቅቡል ሽወደናዊ ወረቐት መንነት
እንተ ዘይብልካ: ብቕቡል ፓስፖርት
ወጻኢ ሃገር ወይ ስእልኻ ዘሎዎ
ዜግነትካ ብንጹር ዚሕብር ካልእ
ምስክር ወረቐት ከተመስክር ኣለካ።
እዚ ምስክር ወረቐት፡ ብትካል
መንግስቲ ወይ ብኻልእ ምስክር
ወረቐት ዚህብ ብቝዕ ኣካል
ዝተዋህበ ኪኸውን ኣለዎ።
ኣስተውዕል! እቲ ባንክ ካልኦት
ሰነዳት ከተቕርብ ኪሓተካ
ይኽእል’ዩ።
3. ቅቡል ወረቐት መንነት እንተ
ዘይብልካ: ካብ ናጻን እሙናትን
ዝኾኑ ምንጭታት ዝተረኽቡ ሰነዳት
ተጠቒምካ መን ምዃንካን
ዜግነትካን ከተመስክር ኣለካ።

ተመሃሮ ወጻኢ ሃገር
ተመሃራይ ወጻኢ ሃገር እንተ ኾይንካ፡
በዚ ኣብ ላዕሊ ዚጥቀስ ኣገባብ መንነትካ
ምምስካር የድልየካ፤ ብተወሳኺ ዘድሊ፡• መንበሪ ፍቓድ ወይ ቪዛ (ንዜጋታት
ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣይምልከትን)
• ንውሓት ትምህርቲ ዚጠቅስ ምስክር
ቅበላ ዩኒቨርሲቲ

ጠለብ ሕሳብ ባንክ
ስለምንታይ ሕሳብ ባንክ ከም ዘድልየካን
ነቲ ሕሳብ ብኸመይ ከምትጥቀመሉን
ግድን ክትገልጽ ክትክእል ኣለካ።
ንኣብነት ደሞዝካ ወይ ካልእ ክፍሊት
ከተቐምጠሉ: ክራይ ገዛ ክትከፍለሉ ወይ
ገንዘብ ከተዋህልለሉ ኪኸውን ይኽእል።
እቲ ባንክ: ብዛዕባኻ ተወሳኺ ሓበሬታ
ንምርካብ፡ ከም ዓሚል መጠን ሕቶታት
ኪሓተካ’ውን ይኽእል’ዩ።

ዚጥርነፍ ሕሳብ ገንዘብካ ከተቐምጥ
ምኽኣልን መሰረታዊ ናይ መኽፈሊ
ኣገልግሎት ምርካብን ንዅሉ ክፉት ዝኾነ
ዕድል’ዩ። እዚ ማለት ከኣ: ዜግነትካ ወይ
ሽወደናዊ መለለዪ ቍጽሪ ይሃሉኻ
ኣይሃሉኻ ብዘየገድስ ማለት’ዩ።

…ይዅን’ምበር ኣብ ሓደ-ሓደ ኵነታት
እቲ ባንክ ሕሳብ ከይትኸፍት
ኪኽልክለካ ይኽእል’ዩ።
እቲ ባንኪ ሕሳብ ኪኸፍት ኣይፍቀዶን’ዩ
እንተደኣ: ብዘተኣማምን ኣገባብ መንነትካ
ከረጋግጽ እንተ ዘይኪኢሉ
 እቲ ባንክ: ሕሳብ ንምኽፋት
ንዝሃብካዮ ሓበሬታ እኹል ኮይኑ
ምስ ዘይረኽቦ
 እቲ ባንክ ሕሳብ ብምኽፋት ኣብ ሕጊ
ዚጥቀስ መምርሒ ወይ ካልእ
መምርሒ ዚጥሕስ ኮይኑ
ቅድሚ ሽዑ ነቲ ባንክ ኣደናጊርካዮ
ትፈልጥ እንተ ኾይንካ’ውን ሕሳብ
ክትከፍት ኪኣብየካ ይኽእል’ዩ።

ኣስተውዕል …
 ምላሽ ንኽትህብ ንሕቶታት ባንክ
ግድን ክትርዳእ ኣለካ።
 ነቲ ካብቲ ባንክ እትረኽቦ
ሓበሬታ’ውን ክትርድኦ ክትክእል
ኣለካ።
 ኪትርጕመልካ ዚኽእል ሰብ ዘድልየካ
እንተ ኾይኑ: ምስ ባንክ ኣብ
እትራኸበሉ ግዜ ኣስተርጓሚ ምሳኻ
ክትማላእ ይግባእ።
 እቲ ባንክ ገንዘብካ ካበይ ከም ዚመጸ
ኪሓተካ’ዩ።

መሰል ምውናን ሕሳብ ባንክ…
ብመንግስታዊ ውሕስነት ቅሙጥ
ገንዘብ (insättningsgarantin) ኣብ

www.swedishbankers.se

 ምስ ባንክ ውዕል ከይገበርካ፡ ብናትካ
ሕሳብ ባንክን ካልእ ኣገልግሎትን ካልእ
ሰብ ኪጥቀም ኣይፍቀድን’ዩ።
 እቲ ባንክ ተወሳኺ ሕቶታት ኪሓተካ
ወይ ካልእ ጠለብ ከቕርበልካ ይኽእል’ዩ።

ተወሳኺ ሓበሬታ
ንተወሳኺ ሓበሬታ ንዚምልከቶ ባንክ
ሕተት።
ኣብዞም ዚስዕቡ’ውን ሓበሬታ’ሎ:-

ባይቶ ሽወደን:-

ጸረ ምሕጻብ ገንዘብን ምወላ ሽበራን
ዚምልከት ሕጊ ሽወደን (2017:630)።
ብተወሳኺ ኣብ www.riksdagen.se
ንበብ።

ፊናንስኢንስፐክሹነን:ጸረ ምሕጻብ ገንዘብን ምወላ ሽበራን
ፊናንስኢንስፐክሹነን ዚወስዶም
ስጕምትታት ዚምልከቱ መምርሕታት።
ብተወሳኺ ኣብ på www.fi.se ንበብ።

ማሕበር ባንክ ሽወደን:ባንክታት ሽወደን ጸረ ምሕጻብ ገንዘብን
ምወላ ሽበራን ዚወስዶኦ ስጕምትታት
ዚምልከት ሓበሬታ።
ብተወሳኺ ኣብ www.swedishbankers.se ንበብ።
ሪክስየልደን:ንውሕስነት ቅሙጥ ገንዘብ
ዚምልከት ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣብ
www.riksgalden.se ንበብ።
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