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 الزمني؟ الجدول إعداد يتم كيف  .1
في  HSBسوف يبدأ التحويل المصرفي لالدخار السكني التابع لجمعية 

. سوف 2020شهر أبريل وسوف يستمر حتى نهاية شهر أكتوبر 
ل البنوك عدًدا معينًا من مدخرّي اإلسكان كل يوم خالل تلك الفترة.  تُحّوِّ

 
 بي؟ الخاصة السكن مدخرات نقل يمكنني متى .2

عندما يحين الوقت  HSBسوف تتلقى رسالة بريد إلكتروني من جمعية 
لك لتغيير البنك الخاص بمدخرات السكن الخاصة بك. سوف يحدث هذا 

سوف تتلقى رسالة  .2020في أي وقت ما بين شهري أبريل وأكتوبر 
بالبريد العادي عوًضا عن ذلك في حال عدم إرسالك عنوان البريد 

  .HSBاإللكتروني الخاص بك إلى جمعية 
 

 بطفلي؟ الخاصة سكنال مدخرات نقل يمكنني متى .3
سوف يتلقى القُصَّر رسالة بالبريد العادي تزودهم بمعلومات حول 

الموعد الذي يجب يتعين عليك فيه، بوصفك الوصي، نقل مدخرات 
السكن الخاصة بهم. سوف تُرَسل هذه الرسالة إلى عنوان الطفل المسّجل 

 .2020في الفترة ما بين شهري أبريل وأكتوبر 
 

 Danskeل مدخرات السكن الخاصة بي إلى بنكهل يجب علّي نق .4

Bank ؟ 

من أجل االحتفاظ   HSB Bosparأنت بحاجة إلى نقل حساب 

إجراءات   HSBأكملت جمعية   بنقاط االدخار السكني الخاصة بك. 

العرض الذي يتالءم   Danske Bankالشراء المصرفي، وقدَّم بنك

ن لجمعية  على نحٍو أفضل مع احتياجات مدخرّي اإلسكان التابعي 

HSB  هذا هو السبب الذي يجعل جميع مدخرّي اإلسكان بحاجة .

 Danskeاآلن إلى تحويل حسابات ادخارهم السكني إلى بنك 

Bank  سوف يتلقى كل شخص معلومات من  2020في عام .

 عندما يحين دوره لنقل حسابه.  HSBجمعية 
 

الخاص   HSB Bosparقبل أن أبدأ بتقديم الطلب لنقل حساب  .5

، ما األشياء  Danske Bankإلى بنك  Swedbankبي من بنك 

 التي يجب أن آخذها بعين االعتبار؟

فّكر في أشكال االدخار التي ترغب في اختيارها، إلى جانب  

. لمعرفة المزيد يمكن  HSB Bosparkontoاالدخار في حساب 

   .danskebank.se/hsb  :الدخول إلى هنا

إذا كنت ترغب في نقل مدخرات السكن الخاصة بأحد القُصَّر،  

يجب عليك تجهيز نسخة رقمية من بطاقة هوية كال الوصيين  

أيًضا، حيث ستكون بحاجة إلى رفعها على الموقع كجزء من  

 ة تقديم الطلب. عملي 
 

 ما الذي سيحدث إذا لم أنقل مدخرات اإلسكان الخاصة بي؟  .6

، 2020في حال عدم نقلك لمدخرات اإلسكان الخاصة بك في عام 

إلى حساب ادخار عادي  Swedbankسيتم تغيير مدخراتك لدى بنك 

 وسوف تفقد نقاط ادخار اإلسكان الخاصة بك.

إلى مدخري  Danske Bankما هي أنواع المدخرات التي يقدمها بنك   .7

 ؟HSBاإلسكان التابعين لجمعية 

، وهو حساب ذو فائدة ثابتة HSB Bosparkontoنحن نوفّر حساب 

 Depå förمع فترة ربط مدتها ثالث سنوات ولدينا أيًضا 

fondsparande  يمكنك  صندوقًا مالًيا لالختيار من بينها. 11مع

 .danskebank.se/hsbاالطالع على المزيد هنا: 
 

 ؟HSB Bosparهل يمكنني نقل الصناديق المالية التابعة لحسابي   .8

، فإن تلك األرصدة Swedbankإذا كان لديك صناديق مالية ببنك 

( ببنك HSB Depåتُحول إلى ما يمايثلها من المدخرات المقابل لها )

Danske Bank ولن تُباع تلك الصناديق ومن ثم لن تحتاج إلى تقديم .

ي ربح ناتج عنها. إلى جانب ذلك يمكنك مواصلة إقرار ضريبي عن أ

 Swedbankاالحتفاظ بأرصدتك بالصناديق المالية الخاصة بك ببنك 

بعد النقل ولكن سوف يُحتفظ بجميع مدخراتك الجديدة بالصناديق المالية 

 يمكنك . Danske Banksالمستندة إلى النقاط التي يتم ترحيلها ببنك< 

 الخاصة المالية الصناديق حول المعلومات من المزيد على االطالع

 هنا Bank Danske بنك لدى كنيالس باالدخار

(danskebank.se/hsbdepa). 
 

بتوفير حساب ادخار استثماري  Danske Bankهل يقوم بنك  .9

 ؟HSBلحسابات مدخري اإلسكان التابعين لجمعية 

في الوقت الحالي ال نُوفِّّر هذه الخدمة، ولكننا نعتزم أن نكون قادرين 

اإلسكان في حساب ادخار استثماري في على توفير حسابات مدخرّي 

 المستقبل.
 

 كم من الوقت تستغرق عملية نقل مدخرات السكن؟  .10

تستغرق عملية نقل مدخرات السكن ما بين أسبوع إلى أربعة أسابيع 

تقريبًا. يتوقف الوقت المستغرق في إنجاز ذلك على أنواع االدخار التي 

عندما  Swedbankلديك. سوف يصلك تأكيد بإغالق حسابك من بنك 

. وهذا يعني Danske Bankإلى بنك  HSB Bosparيُنقل حساب 

 استكمال نقل مدخرات السكن.

 

  هل يجب علّي إعداد أمر تحويل دائم جديد عند إجراء النقل؟  .11

نعم، يجب عليك أن تفعل ذلك. سوف تحتاج إلى إعداد أمر تحويل دائم 

 HSB Bosparkontoجديد من البنك الذي تتعامل معه إلى حساب 

الخاص بك عند تغيير البنك فيما يتصل باالدخار السكني الخاص 

 بطفلك.
 

إذا لم يكن لدّي هوية بنكية إلكترونية أو اضطررت إلى نقل المدخرات   .12

 السكنية لقاصر، فكيف يمكنني تحميل نسخة من هويتي لتقديم الطلب؟ 

األسئلة التي تُطرح كثيًرا بشأن نقل 

 حسابات االدخار السكني

https://danskebank.se/privat/produkter/sparkonton/hsb
https://danskebank.se/privat/produkter/sparkonton/hsb
https://danskebank.se/privat/produkter/sparkonton/hsb
https://danskebank.se/privat/produkter/sparkonton/hsb
https://danskebank.se/privat/produkter/sparkonton/hsb/hsb-depa-for-fondsparande/mer-om-valbara-fonder-for-hsb-bosparare
https://danskebank.se/privat/produkter/sparkonton/hsb/hsb-depa-for-fondsparande/mer-om-valbara-fonder-for-hsb-bosparare
https://danskebank.se/privat/produkter/sparkonton/hsb/hsb-depa-for-fondsparande/mer-om-valbara-fonder-for-hsb-bosparare
https://danskebank.se/privat/produkter/sparkonton/hsb/flytta-ditt-bosparande
https://danskebank.se/privat/produkter/sparkonton/hsb/flytta-ditt-bosparande
https://danskebank.se/privat/produkter/sparkonton/hsb/flytta-ditt-bosparande
https://danskebank.se/privat/produkter/sparkonton/hsb/flytta-ditt-bosparande


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتبع هذه الخطوات:

لشخصية )رخصة القيادة أو جواز السفر أو التقط صورة لبطاقتك ا •
 بطاقة الهوية( باستخدام هاتفك المحمول.

قم بتسجيل الدخول إلى البريد اإللكتروني الخاص بك على هاتفك  •
  النقال وإرسال رسالة بريد إلكتروني إلى نفسك مرفقةً بالصور.

قُم بتسجيل الدخول إلى عنوان بريدك اإللكتروني من خالل  •
  فظ الصورة على الجهاز.حاسوبك واح

يمكنك بعد ذلك متابعة الطلب على جهاز حاسوبك من خالل النقر  •
’ بالقرب من الجزء السفلي Ladda upp dokumentفوق الزر ‘

  من النموذج.

  ".Skickaقم بتحميل صورة هويتك وانقر على زر "  •

قيادة أو إذا كنت ستدخر لقاصر، فستحتاج إلى تقديم بطاقة هوية )رخصة 
 جواز سفر أو بطاقة هوية( لجميع األوصياء كما هو موضح أعاله.

 


