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زانیاری سەبارەت بە حسابی بانکی بنەڕەتی
 .1هەموو کەسێک لە یەکێتی ئەوروپا بە شێوەیەکی سەرەکی نیشتەجێ بێت
مافی هەیە کە حسابێکی بانکی بنەڕەتی الی بانکێکی نەمسایی بکاتەوە.
■ ■تە نها بە مە رجێک ده بێت کە خە لکی ێک والتێ ئە وروپی بێت و یا بە هۆی ڕاگیراو یا خوێند کاری زانکۆ بێت و لە
یەکێتی ئەوروپا بە شێوەیەکی سەرەکی نیشتەجێ بێت
■ ■ئەوانەش دەگرێتەوە کە بێ النە و بێ ماڵن و پەنابەرەکان

 .2مافی ئەوە نییە کە پارەی زیادەی لە حسابی بانکی بنەڕەتی دەربهێنێت.
■ ■مرۆڤ دەتوانێت پارە دەربهێنێت و پارە بدات ،تەنیا ئەگەر حسابەکە پارەی تیا بوو.

 .3جگە لەمانە حسابی بانکی بنەڕەتی وەکوو هەر حسابێکی تری بانکیە.
■ ■دەتوانرێت بەهۆیە
■ ■لە ئامێری ئۆتۆماتیکی پارە دەربهێنرێت
■ ■لە ڕێی حسابی بانکیەکەوە پارە بدرێیت
■ ■لە ئامێری ئۆتۆماتیکی پارە بدرێیت
■ ■لەڕێی سیستەومی ئۆنالینی ئینتەنێتەوە پارە بدرێیت.

 .4بۆ هەر حسابێکی بانکی بنەڕەتی سااڵنە  80یۆرۆ دەدەرێت .سااڵنە هەرئەوەندە دەدرێت
بە بانکەکە هەرچەند ئەم حسابە زۆر بەکاربهێنرێت و چەند پارەی بۆ بێت یان لێبڕوات
هەرئەوەندە دەدەیت ساڵەنە بە بانکەکە.
 .5ئەوانەی داهاتیان کەمە دەتوانن سااڵنە  40یۆرۆ بدەن
■ ■ئەو کەسانە کە مافی ئەوەی هەیە کە داشکاندنیان بۆ بکرێت ئەمانەن
■ ■ئەو کەسانەی کە داهاتیان کەمترە لە ئاستی پێویست (مووچە ،خانەنشینی ،بیمەی بێکاری ،قەرەبوو)
■ ■ئەو کەسانەی کە بووراون لە دانی پارەی ڕادیۆ و تەلەفزیۆن
■ ■ئەو کەسانەی کە حاڵەتی قەرزداریان هەیە
■ ■پەنابەرەکان
■ ■ئەوانەش دەگرێتەوە کە بێ النە و بێ ماڵن
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زانیاری سەبارەت بە حسابی بانکی بنەڕەتی
 .6ئەگەر خاوەنی حسابێکی تری بانکی بیت الی بانکێکی نەمساوی ئەوا بانکەکە مەرج
نیە لەسەری کە حسابی دووەمت بۆ بکاتەوە.
■
■
■
■

■بە بێ ئەوەی حسابی بانکی یەکەمت دابخەیت ئەوا بانکی دووم بۆی هەیە و دەتوانێت داواکەت بۆ کردنەوەی حسابی
بانکی بنەڕەتی رەد بکاتەوە.
■ئەو بانکەی کە داوای لێدەکەی حسابی بانکی بنەڕەتیت بۆ بکاتەوە ،دەتوانیت داوای لێبکەیت کە حسابەکەت بۆ بگۆڕن.
■ئەگەر حسابە کۆنەکەت بە هۆی قەرزداری بلۆک کرابێت ،ئەوا مافی کردنەوەی حسابی بانکی بنەڕەتیت هەیە بە بێ
هەڵوەشاندنەوەی حسابی یەکەم.
■حسابی بانکی بنەڕەتیەت دەکرێت الی ئەو بانکە کە یەکەم حسابت لێکردۆتەوە بکەیتەوە یان الی هەر بانکێکی تر.

 .7بانک دەتوانێت حسابی بانکی بنەڕەتی تەنیا لەبەر هۆکاری گرنگ هەڵبوەشێنێتەوە.
■ ■هەڵوەشاندنەوە تەنیا لە کاتێکدا دەبێت ،ئەگەر
■ ■حسابی بانکی بنەڕەتیەکە بۆ کاری نایاسای بەکارهێنا
■ ■حسابی بانکی بنەڕەتیە بۆ ماوەی  24مانگ بەکارنەهێنرا
■ ■حسابێکی تری بانکی بکەیتەوە

 .8زانیاری زیاتر لە سەر حسابی بانکی بنەڕەتی لەم دۆسیەیەدا " حسابی بانکی بنەڕەتی
 حسابێکی بانکی بنەڕتی بۆ تۆ" لە ماڵپەڕەکەمان دەدۆزنەوە.www.konsumentenfragen.at
■ ■ئەم دۆسیەیە دەتوانن داوا بکەن:
■ ■لە www.sozialministerium.at/broschuerenservice
■ ■لە broschuerenservice@sozialministerium.at
■ ■بە تەلەفۆن لەڕی ژمارە +43 1 71100 86 25 25

مافی چاپ:
خاوەن مێدیا و مافی چاپکردن ■ Sozialministerium, Stubenring 1, 1010 Wien :خانەی چاپ :ڤییەنا
■ چاپی :یۆلی 2017

BUNDESMINISTERIUM
FÜR ARBEIT, SOZIALES
UND KONSUMENTENSCHUTZ
Stubenring 1, 1010 Wien
Tel.: +43 1 711 00-0
sozialministerium.at

