چک لیست

قبل از باز کردن حساب بانکی

چرا حساب بانکی در آملان اینقدر مهم است؟
•
•
•
•
•

•حساب بانکی برای شرکت در زندگی اجتماعی مهم است
•برای پرداخت صورحتساب :بسیاری از موارد از طریق حساب
بانکی پرداخت می شوند :اجاره ،برق ،گاز
•برای دریافت پول ،به عنوان مثال حقوق و دستمزد ،کمک های
اجتماعی
•برای سفارش در اینترنت
•با خیال راحت می توان پول در حساب بانکی نگهداری کرد

امروزه دیگر زندگی بدون یک حساب بانکی امکان پذیر
نیست!

کجا می توانید حساب بانکی
داشته باشید؟
• •هر بانک باید یک حساب بانکی به شما ارائه دهد!
• •این حساب پایه نامیده می شود
• •بانک را می توان آزادانه انتخاب کرد

در این خصوص باید به چه مواردی توجه کنید؟

چه چیزی را باید با خود به بانک ببرید؟
• •اطالعات شخصی شما ،مانند نام ،تاریخ تولد ،محل سکونت،
محل تولد
• •به همین ترتیب ،احراز هویت به عنوان مثال کارت شناسایی
معتبر
• •گواهی ثبت محل سکونت
اگر کارت شناسایی وجود نداشته باشد:
• •گواهی تعلیق اخراج
• •مدرک اثبات ورود
• •مجوز اقامت

آیا همه موارد را به درستی درک کردید؟
• •حتما اطالع کسب کنید! تا زمانی که چیزی را متوجه نشدید،
بپرسید.
• •اگر شما به خوبی منی توانید به زبان آملانی صحبت کنید،
استفاده از مترجم می تواند مفید باشد.
• •اگر چیزی به درستی درک نکردید ،بهتر است بپرسید.

• •بانک باید در نزدیکی باشد و همچنین بتوان به آسانی به پول
نقد دسترسی داشت .به عنوان مثال ،نزدیکترین خودپرداز بانک
کجاست؟
• •هزینه های خدمات بانک نیز ممکن است متفاوت باشند .در این
خصوص باید مقایسه کنید.
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قبل از باز کردن حساب بانکی

آیا می خواهید کارت اعتباری نیز داشته باشید؟
•
•

•
•

•کارت اعتباری ضروری نیست! در اغلب موارد ،بدون آن نیز
هیچگونه مشکلی نخواهید داشت.
•هنگام سفارش در اینترنت ،ممکن است داشنت کارت اعتباری
مفید باشد .بدون درآمد ثابت شما معموال فقط می توانید
یک کارت اعتباری پیش پرداخت دریافت کنید .شما ابتدا باید
آن را با پول شارژ کنید.
•ما توصیه می کنیم که کارت اعتباری را از طریق اینترنت
سفارش ندهید .خطر برخورد با ارائه دهندگان مشکوک
بسیار زیاد است.
•کارت اعتباری پیش پرداخت را نیز می توانید در بانک محل خود
دریافت کنید .در آجنا می توانید در مورد مشکالت با یک مشاور
متاس بگیرید.

آیا مطمئن نیستید؟
به صورت مستقل و بی طرف مشاوره بگیرید! برای کسب اطالعات
بیشتر ،با مرکز حمایت از مصرف کنندگان خود متاس بگیرید.
www.verbraucherzentrale.de

توجه:
اخیرا ،ارائه دهندگان مشکوک مکررا متاس می گیرند .به عنوان
مثال ،متاس گیرنده مکامله را با بیان این که شما یک کارت
اعتباری برنده شده اید شروع می کند .یک "بله" ساده (به
عنوان مثال برای تأیید نام) کافی است و شما درخواست های
پرداخت را بدون داشنت کارت اعتباری دریافت خواهید کرد .اگر
کسی این مبلغ را پرداخت نکند ،از طرف دفتر وصول مطالبات
خیلی سریع نامه ای دریافت می کنید ،و به مشکل بر خواهید
خورد .چنین متاس های ناخواسته باید در اسرع وقت خامته یابند.
این هیچ ارتباطی با بی ادبی ندارد ،تنها برای محافظت از خود
در برابر مشکالت و هزینه های غیر ضروری است.
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