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معلومات بشأن احلساب األسايس
 .1حيق مجليع املقميني يف االحتاد األورويب بشلك رشيع فتح حساب
أسايس لدى البنوك المنساوية.
■ ■ال يشرتط لذلك سوى أن يكون الخشص أحد مواطين دول االحتاد األورويب (مكوظف مثال أو كطالب) أو أن يكون مقميا يف
االحتاد األورويب بشلك رشيع ألسباب أخرى.
■ ■يمشل ذلك املرشدون وطاليب حق اللجوء.

 .2ال جيوز الحسب عىل املكشوف من احلساب األسايس.
■ ■بنا ًء هيلع ال جيوز الحسب أو الدفع إال يف حالة وجود ما يكيف من املال لتغطية العمليات املطلوبة.

 .3عدا ذلك يقدم لمك احلساب األسايس مجيع اخلدمات اليت يقدمها احلساب
االعتيادي.
■ ■من هذا املنطلق يتاح لمك ما ييل
■ ■حسب النقود من خالل الشباك أو من خالل ماكينات الرصف،
■ ■إجراء حتويالت وحتديد معليات دامئة ودفع فواتري،
■ ■الدفع ببطاقة البنك لدى احملالت أو عىل اإلنرتنت،
■ ■استخدام خدمات البنك أونالين.

 .4غري ممسوح بأن تتجاوز رسوم احلساب األسايس سنويا أكرث من  80يورو إمجاال،
مهام اكن عدد مرات الدفع أو عدد مرات الحسب النقدي من احلساب.
 .5بالنسبة لملعوزين مفمسوح بأن ال تتجاوز رسوم احلساب األسايس أكرث من
 40يورو سنويا
■ ■يمشل املستفيدين ما ييل
■ ■الذين يتقاضون دخال (راتب ،معاش ،بدل بطالة ،راتب احلد األدىن) أقل من احلد األدىن لملعيشة احملدد قانونا،
■ ■املعفيني من رسوم اإلذاعة والتليفزيون،
■ ■املقيدين يف حالة إفالس،
■ ■طاليب حق اللجوء.
■ ■املرشدين
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معلومات بشأن احلساب األسايس
 .6إذا اكن للخشص حساب لدى بنك منساوي آخر ،فيستوجب إغالقه فورا.
■
■
■
■

■بدون اإلغالق الفوري للحساب القدمي مبقدور البنك رفض فتح حساب أسايس.
■يتوجب عىل البنك الذي ترغب يف فتح احلساب لديه ،تلبية رغبة معالئه خبصوص تغيري احلساب.
■يف حالة وجود جحز عىل احلساب القدمي بسبب ديون مستحقة ،فإنه حيق رمغ ذلك للخشص فتح حساب أسايس بدون إغالق
احلساب القدمي.
■ميكن فتح احلساب األسايس لدى بنك احلساب القدمي ،أو لدى بنك آخر.

 .7غري ممسوح للبنك بإلغاء احلساب األسايس إال لدوايع هامة معينة.
■ ■ميكن أن يقع اإللغاء بصفة خاصة يف احلاالت التالية
■ ■استخدام احلساب يف تعامالت يعاقب علهيا القانون،
■ ■عدم استخدام احلساب إطالقا ملدة تزيد عىل  24هشر،
■ ■أن يفتح الخشص حساب آخر.

 .8جتدون املزيد من املعلومات خبصوص احلساب األسايس يف ملف
"احلساب األسايس – حساب من أجلك" وكذلك عىل موقعنا عىل اإلنرتنت.
www.konsumentenfragen.at
■ ■ميكن طلب امللف من خالل:
■ ■صفحة www.sozialministerium.at/broschuerenservice
■ ■الربيد اإللكرتوين broschuerenservice@sozialministerium.at
■ ■هاتفيا من خالل الرمق +43 1 71100 86 25 25
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