چک لیست

بعد از باز کردن حساب بانکی

حساب بانکی شما چه کاری می تواند اجنام دهد؟
چه کاری منی تواند اجنام دهد؟
•
•
•
•
•
•

•

•از اولین حساب (حساب پایه) منی توان بیش از حد برداشت کرد
•برداشت بیش از حد به این معنی است که شما از حساب
بیشتر از آن که پول در دسترس باشد برداشت می کنید .بانک
نیز نرخ بهره بسیار باالیی را می گیرد.
•امکان تنظیم سفارشات منظم برای پرداخت های منظم و
ثابت وجود دارد .از این طریق به عنوان مثال ،فراموش منی کنید
که اجاره را پرداخت کنید.
•پرداخت ها را می توان با استفاده از دستور برداشت از حساب
اجنام داد ،اما تنها اگر قبال با آن موافقت شده باشد.
•اگر کسی بدون اجازه از حساب برداشت کند ،میتوان تا  8هفته
پرداخت را به حساب بازگرداند.
•شما همچنین یک کارت بانکی یا  SparkassenCardرا برای
حساب خود دریافت می کنید .این کارت به شما اجازه می دهد
تا از دستگاه خودپرداز پول دریافت کنید و می توانید از آن برای
پرداخت در فروشگاه ها استفاده کنید.
•به عنوان مثال می توان پرینت حساب بانکی را از دستگاه
چاپگر در بانک دریافت کرد.

چگونه می توانید برداشت
از حساب خود را کنترل کنید؟
• •از طریق تراکنش ها می توانید هر گونه برداشت از حساب خود
را کنترل کنید
• •به همین دلیل :حتما به طور منظم تراکنش های حساب
بانکی خود را بخوانید.
• •تراکنش های حساب بانکی باید برای مدتی نگه داشته شوند.
این اجباری نیست ،اما در بسیاری موارد بسیار مفید است12 .
ماه در بسیاری از موارد کافی است.

آیا باید پول نقد نیز
نگهداری کنید؟
• •اجنام کارهای بسیاری بدون پول نقد امکان پذیر است ،اما
همیشه باید کمی نزد خود داشته باشید .اما نه خیلی زیاد!
• •اسکناس خیلی درشت نگه ندارید (فروشگاه ها اغلب این
اسکناس ها را منی پذیرند) ،اکناس های 10 20 ،50و  5ترجیح داده
می شوند.
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هنگام نقل مکان ,به چه مواردی باید توجه
کنید؟
• •بانک همیشه باید بداند در حال حاضر در کجا زندگی
می کنید!
• •در غیر این صورت ،در بدترین حالت ،بانک ممکن است حساب را
مسدود یا حذف کند.

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
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هنگام پرداخت با کارت
باید به چه مواردی توجه کنید؟
• •توجه به تفاوت بین کارت بانکی SparkassenCard /و کارت
اعتباری بسیار مهم است.
• •در پرداخت با کارت بانکیSparkassenCard /خیلی سریع از
حساب برداشت می شود .باید به مقدار کافی پول در حساب
بانکی وجود داشته باشد.
• •در کارت اعتباری برداشت از حساب اغلب کمی طول می کشد.
این می تواند کمی گیج کننده باشد.
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