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احلساب األسايس  -حساب خاص بك؟
هل لديك حساب برشوط سيئة أو ليس لديك أي حساب من األصل؟ يعايش
الكثري من األفراد داخل المنسا والدول األخرى التابعة لالحتاد األورويب ( )EUهذا
الوضع حىت اآلن بناء عىل أسباب خمتلفة .وهذا يعود عىل هؤالء األفراد بالكثري
من املساوئ .حيث يكون علهيم عىل سبيل املثال سداد الكثري من املال مقابل
احلصول عىل خدمات البنك العديدة .لذلك ،فقد أقر االحتاد األوريب التوجيه التايل:
حيق للك مسهتلك أن يكون لديه حساب بنيك .ويطلق عىل هذا احلساب امس
احلساب األسايس.

احلساب األسايس المنساوي بشلك موجز:

■ ■حيق للك مسهتلك أن يكون لديه حساب أسايس.
■ ■يقدم احلساب األسايس مجيع اخلدمات مثل احلساب البنيك االعتيادي

ولكن :ال حيق لك الحسب أكرث من الرصيد املوجود يف احلساب األسايس.

■ ■يتلكف احلساب البنيك األسايس  80يورو يف السنة حبد أقىص .وجكزء
من الفئة الضعيفة اجمتاع ًي ا أو اقتصاد ًي ا ،ال يدفع الفرد سوى  40يورو.

ما احلساب األسايس؟

هذا هو الفرق بني احلساب األسايس واحلساب البنيك االعتيادي:

1.1حيق للك فرد فتح حساب بنيك أسايس يف أحد البنوك المنساوية اليت يقوم
باختيارها .يف حالة احلساب االعتيادي ،يكون القرار للبنك فميا خيص األفراد
الذين حيق هلم فتح حساب.
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2.2يف حالة احلساب األسايس ،حيدد القانون ما ييل من أجل محاية املسهتلك:
■ ■ما اخلدمات اليت يشمتل علهيا احلساب األسايس؟
■ ■ما التاكليف اليت حيق للبنك احتساهبا حبد أقىص؟
يف حالة احلساب االعتيادي ،ميكن للبنك أن حيدد بنفسه اخلدمات اخلاصة به.
3.3ال حيق لك الحسب أكرث من الرصيد املوجود يف احلساب األسايس.
مكا ال حيق لك رصف أي أموال أكرث من املوجودة يف احلساب.
يف حالة احلساب االعتيادي ،مينح لك البنك احلق يف الحسب أكرث من
الرصيد املوجود يف احلساب .يطلق عىل هذا تهسيالت الحسب عىل
املكشوف .ميكنك يف هذه احلالة حسب املزيد من املال مبا يزيد عن الرصيد
املوجود يف احلساب .إال أن البنك ال يقوم مبنح تهسيالت الحسب عىل
املكشوف إال إذا كنت جتين ما يكيف من املال .حيث أنه فقط من خالل ذلك
ميكنك إعادة ما قد مقت بحسبه من مبالغ عىل املكشوف مرة أخرى.
4.4ميكن للبنك إلغاء احلساب فقط بناء عىل أسباب حمددة وهامة.
أما يف حالة احلساب االعتيادي ،فميكن للبنك إهناء احلساب يف أي وقت دون
تعليل .ولكن جيب أن تكون هناك مهلة فاصلة بني اإلهناء وهناية العقد ال تقل
عن هشرين .يطلق عىل هذه املُهلة ُم هلة اإلخطار.
5.5يف حالة احلساب األسايس ،يكون عىل البنك تقدمي ما ُي طلق هيلع واجب
الدمع.
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وهذا يعين :أن البنك جيب أن يقدم لك املساعدة بصفة خشصية أثناء فتح
احلساب واستخدامه .وهذا يضمن لك أن متارس حقوقك وتمتكن من االنتفاع
حبسابك بالشلك املناسب.
يف حالة احلساب االعتيادي ،ال يتوجب عىل البنك تقدمي الدمع بصفة
خشصية لملسهتلك.
ُي نظم قانون حساب مدفوعات املسهتلك ( )VZKGمجيع تفاصيل احلساب األسايس.

من الذي حيق له فتح احلساب األسايس؟
جيب أن تستويف الرشوط التالية لفتح حساب أسايس:

1.1حيق فقط لملسهتلك أن يكون لديه حساب أسايس واحد .لذلك ،ال ميكن فتح
احلساب هبدف النشاط التجاري أو النشاط احلر أو النشاط الزرايع.
مقميا بإحدى دول االحتاد األورويب بشلك
2.2جيب أن يكون املسهتلك
ً
قانوين.
وبذلك ،فإن مجيع مواطين دول االحتاد األورويب لدهيم احلق يف فتح حساب
أسايس .ولكن حىت املواطنني من خارج دول االحتاد األورويب والذين لدهيم
حق اإلقامة يف إحدى دول االحتاد األورويب لدهيم احلق يف فتح احلساب
األسايس.
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متتلك الفائت التالية عىل سبيل املثال حق اإلقامة:
■ ■العاملني
■ ■أفراد األرسة
■ ■الطالب
■ ■طاليب اللجوء
■ ■ما ٌي طلق علهيم املنتظرين البت يف وضعهم
إذا اكن لديك حساب مدفوعات بالفعل يف بنك منساوي ،فميكن للبنك أن
يرفض فتح حساب أسايس ،طاملا مل يمت إلغاء احلساب احلايل .ولكن يف هذه
احلالة ميكنك أن تطلب من البنك أن يليغ حسابك القدمي وأن يتوىل إجراء معلية
تغيري احلساب .وبالنسبة للحساب األسايس ميكنك فتحه يف بنكك احلايل أو
يف بنك آخر.

ما اخلدمات اليت جيب أن يقدمها احلساب األسايس؟

باستثناء إماكنية الحسب عىل املكشوف ،جيب أن يشمتل احلساب األسايس
عىل مجيع خدمات السداد اهلامة .وهذا يعين:
1.1الحسوبات النقدية من شباك الرصف ومن خالل ماكينات رصف النقود
أوتوماتيك ًي ا (الرصاف اآليل)
2.2اإليداع يف احلساب
3.3احلواالت والطلبات عىل شباك الرصف أو نقاط النظام أو عرب النظام البنيك
املتاح عرب اإلنرتنت
4.4الديون (اخلصومات البنكية املبارشة)
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5.5املدفوعات غري النقدية ببطاقة الدفع (مثل بطاقات الرصاف اآليل) من مراكز
نقاط البيع وعرب اإلنرتنت.
ال تنيمت البطاقات االئمتانية إىل اخلدمات اليت يقدمها احلساب األسايس.
وينص القانون عىل القواعد األساسية التالية:
1.1جيب أن يمتكن املسهتلكني من احلصول عىل اخلدمات الوراد ذكرها أعاله
يف اكمل أحناء املنطقة االقتصادية األوروبية ( .)EWRتمشل املنطقة
االقتصادية األوروبية مجيع الدول األعضاء يف االحتاد األوريب إىل جانب
الرنوجي وأيسلندا وليشتنشتاين.
2.2جيب أن يمتكن املسهتلكني من االنتفاع جبميع اخلدمات لكام اكنت لدهيم
الرغبة ودون أي تاكليف إضافية .وبالتايل ميكنك إجراء ما تشاء من
احلواالت واملديونيات واملدفوعات عرب البطاقة أو الحسوبات النقدية من شباك

الرصف ومن خالل ماكينات الرصاف اآليل .وال حيق للبنك زيادة التاكليف
لقاء ذلك .مكا تسقط هذه التاكليف ً
أيض ا يف حالة احلساب األسايس ،واليت
يتطلهبا البنك مبارشة أثناء الحسب من ماكينات البنوك.
3.3جيب أن يكون لملسهتلكني حرية اخليار إذا اكنوا يرغبون يف االنتفاع هبذه
اخلدمات سواء من خالل املقرات التجارية أو عرب النظام التابع للبنك
عرب اإلنرتنت .وبالطبع ميكن للبنوك املتاحة فقط عرب اإلنرتنت واليت ليس
لدهيا مقرات جتارية تقدمي هذه اخلدمات فقط عرب اإلنرتنت.
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4.4جيب عىل البنك مراعاة املساواة يف التعامل مع أحصاب احلسابات
األساسية واحلسابات االعتيادية .مكا جيب ً
أيض ا تقدمي نفس عروض
اخلدمة وإماكنيات التواصل مجليع املسهتلكني .ال ميكن ألي فرد التعرف
عىل احلساب األسايس عرب البطاقة أو رمق احلساب ،مبعىن أن يتعرف عىل
أن احلساب حسا ًب ا أساس ًي ا .مكا ُي نع بشلك واحض أن يقوم البنك بعمل
متيزي خاص به!

ما تلكفة احلساب األسايس يف السنة الواحدة؟

تقدر قمية احلساب األسايس  80يورو يف السنة حبد أقىص .األفراد ذوي
الظروف االجمتاعية أو االقتصادية املنخفضة يقومون بسداد  40يورو يف
السنة حبد أقىص.
ويمشل هذا املبلغ مجيع ما ميكن االنتفاع به من اخلدمات واخلدمات

اجلانبية .عند سداد هذا املبلغ السنوي ،ال ينشأ بذلك أي تاكليف إضافية أخرى.

ما فائت األفراد الذين هلم احلق يف رسوم إدارة احلسابات
املخفضة؟
تتوىل وزارة محاية املسهتلك تقرير من هلم احلق يف احلصول عىل رسوم
خمفضة حبد أقىص  40يورو يف السنة .أمه فائت األفراد يه:
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■
■
■

■
■
■
■
■
■

■األفراد الذين لدهيم تأمني حبد أدىن حسب احلاجة.
■األفراد من ذوي احلد األدىن لملعاشات
■األفراد الذين يقل الدخل اخلاص هبم (الراتب ،معاش التقاعد ،إعانة
البطالة ،املساعدة الطارئة ،بدل للتمليذ الصنايع) عن احلد األدىن
لملعيشة.
■الدارسون الذين يتلقون إعانة دراسية
■األفراد املترضرون من إجراءات تسوية الديون
■األفراد املعفيون من رسوم اإلذاعة أو يتلقون إعانة مقابل رسوم
اهلاتف.
■اإلفراد املرشدون
■طالبو اللجوء أو طالبو اللجوء الذين مت رفضهم ،والذين ال ميكن للدولة
ترحيلهم (ما يطلق علهيم املنتظرين البت يف وضعهم)
■األفراد من دول أخرى تابعة لالحتاد األورويب والذين لدهيم أوضاع
اجمتاعية أو اقتصادية ضعيفة عىل حنو قابل لملقارنة

ما يه احلاالت اليت ميكن من خالهلا أن يمت إهناء احلساب
األسايس؟
إذا اكن لديك حساب أسايس ،ميكن للبنك أن يقوم بإهناء هذا احلساب يف
احلاالت التالية:

1.1يف حالة رفضك لتغيري متوافق مع القانون يتعلق برشوط العقد .جيب
أن يقوم البنك باإلبالغ هبذه التغيريات قبل إجراهئا بفرتة ال تقل عن هشرين.
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ميكنك احلصول عىل املعلومات معا إذا اكن التغيري املُعلن متوافق مع القانون
من خالل مركز مشورة املسهتلك.
2.2يف حالة قيامك فتح حساب مدفوعات آخر لدى إحدى البنوك المنساوية.
3.3يف حالة عدم ذكرك أنك لديك بالفعل حساب مدفوعات آخر يف المنسا،
عىل الرمغ من االستفسار منك حول ذلك األمر أثناء فتح احلساب.
4.4إذا اكن لديك حساب أسايس مل تقم باستخدامه لفرتة تزيد عن  24هش ًرا.
5.5إذا كنت تستخدم احلساب األسايس ألغراض منافية للقانون عن معد.
وهذا يمشل عىل سبيل املثال غسيل األموال واالحتيال املايل ومتويل اإلرهاب.
مقميا يف االحتاد األورويب عىل النحو القانوين.
6.6إذا كنت مل تعد
ً
7.7يف حالة إعادة استخدامك للحساب األسايس مرة أخرى ألغراض تنظميية
جتارية.
8.8يف حالة مقاضاتك بهتمة عن جرمية متعمدة ،واليت من خالهلا تسببت
بالرضر للبنك أو ألحد العاملني به.
يف احلالة رمق  3ورمق  5ميكن للبنك إهناء احلساب األسايس بأثر فوري .يف
احلاالت األخرى ،جيب عىل البنك االلزتام مبهلة إخطار ال تقل عن هشرين.
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ما الذي ميكن للفرد فعله يف حالة رفض إحدى البنوك فتح
حساب أسايس أو إهناء حساب أسايس؟

يف حالة رفض إحدى البنوك فتح حساب أسايس أو إهناء حساب أسايس ،جيب
عىل البنك يف هذه احلالة إبالغ املسهتلك باألسباب احملددة كتابة.
إذا كنت ترى أن هذا الرفض أو اإلهناء غري ُم ربر ،ميكنك القيام مبا ييل:

1.1ميكنك تقدمي شكوى لدى هيئة الرقابة عىل سوق املال ( )FMAأو لدى
مراكز التحكمي التابعة لشبكة األموال ( .)FIN-NETميكنك معرفة بيانات
االتصال يف هناية املجلد .وتعد كال اإلماكنيتني للشكوى جمانية لملسهتلكني.
ريا
مكا تعد الشكوى املقدمة لدى هيئة الرقابة عىل سوق املال  FMAهلا تأث ً
خاص ا .حيث ميكن هليئة الرقابة عىل سوق املال توقيع عقوبة إدارية عىل
ً
البنك يف حالة تقدمي شكوى مربرة.
2.2مكا ميكنك الشكوى ً
أيض ا لدى احتاد استعالمات املسهتلك ( )VKIأو لدى

غرفة المتثيل عن املوظفني ( )AKأو لدى الوزارة االحتادية للعمل والشؤون
االجمتاعية ومحاية املسهتلك ( .)BMASKإذا قام البنك خبرق القوانني
أكرث من مرة ،ميكن لكال هيئيت احتاد استعالمات املسهتلك ( )VKIمع غرفة
المتثيل عن املوظفني ( )AKامليض قد ًم ا بتقدمي دعوى مجاعية ضد البنك.
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3.3ميكنك إقامة دعوى قضائية لدى البنك .حيمنا يتعلق األمر باإلجراءات
القانونية ،ميكنك املطالبة باحلصول عىل املساعدة يف اإلجراءات القانونية.
ولكن األفضل هو االستعالم عن األمر مسب ًق ا لدى املنمظات الوارد ذكرها أعاله.
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 حساب خاص بك؟- احلساب األسايس
عناوين هامة
FMA ،هيئة مراقبة سوق املال

Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wien
+43 1 249 590 :هاتف
https://www.fma.gv.at/

FIN-NET هيئة حتكمي

Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien
+43 1 505 42 98 :هاتف
http://www.bankenschlichtung.at/

VKI :مجعية معلومات املسهتلك
Mariahilfer Straße 81, 1060 Wien

+43 1 588 770 :هاتف
http://www.konsument.at/konsument-home

غرفة العاملني يف فيينا

Prinz Eugen Straße 20-22, 1040 Wien
+43 1 501 650 :هاتف
https://www.arbeiterkammer.at/index.html

بالنسبة لغرف العاملني يف الواليات االحتادية برجاء الرجوع إىل املوقع التايل
http://www.konsumentenfragen.at/konsumentenfragen/Mein_Alltag/Wichtige_AnsprechpartnerInnen/Arbeiterkammern/
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الوزارة االحتادية للعمل والشؤون االجمتاعية ومحاية املسهتلك

خدمات لملواطنات واملواطنني
Stubenring 1, 1010 Wien
هاتف+43 1 711 00-86 22 86 :
www.konsumentenfragen.at
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