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تستطيع الحصول على األولوية في قائمة االنتظار للمساكن ال ُمعدة لإليجار والمساكن
حديثة البناء
تستطيع االختيار من بين ثالثة أنواع مختلفة من اإلدخار
تستطيع تحويل «مدخرات المسكن» إلى واحد أو أكثر من عائلتك أو أقربائك المقربين
تستطيع اختيار مسكنا ً في أي مكان كان من البالد
تستطيع تقديم «مدخرات المسكن» كهدية
تستطيع أن تختار بنفسك ما تريد القيام به بمالك ال ُمدخر
تستطيع االختيار أوالً إذا كان لديك أكبر عدد من النقاط

طريقة  HSBالجديدة لالدخار
لتوفير المسكن
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يتم توفير طريقة  HSBلالدخار لتوفير المسكن بالتعاون مع بنك دانسكي  .Danske Bankإن أموالك في حساب
 HSBلتوفير المسكن  HSB Bosparkontoوحساب  HSBذي الفائدة الثابتة  HSB Fasträntekontoيخضعان
للحماية بموجب ضمان اإليداع الدنماركي المسمى بصندوق الضمان  Garantifonden.يوفر هذا الضمان الحماية
لمبلغ يعادل كحد أقصى  100000يورو لكل ُمودِع  .لديك حقوق ملكية الحصص من الودائع في حساب /صندوق
 ،HSB Depåلذلك يتم االحتفاظ بحصص الودائع منفصلة عن السندات المالية الخاصة بالبنك ،وبالتالي يحق لك
سحبها في حال إفالس البنك .إذا افترضنا أن السندات المالية لعميل ما قد اختلطت مع السندات المالية الخاصة
بالبنك ،فإن القانون الدانماركي لحماية المستثمر سيتدخل ،حيث يمكن للعميل الحصول على تعويض يصل إلى
 20000يورو .يتم دفع التعويض من قبل المكتب الوطني السويدي للديون . Riksgäldskontoret
الحظ أن األموال التي تستثمرها في الودائع يمكن أن تزيد أوتنخفض في القيمة وأنه ليس من الؤكد أنك ستسترد رأس
المال المستث َمر بالكامل .العوائد السابقة ليست ضمانة على العوائد المستقبلية.

قم باالدخار لتوفير المسكن
عن طريق .HSB
إنها طريقة
ادخار حكيمة.

من السهل أن تدخر لتوفير
المسكن عن طريق HSB
من خالل االدخار في  HSBسيصبح لديك الفرصة لتوفير المال
الالزم للدفعة النقدية عند شرائك منزل ما .كما ستتمكن من الحصول
على األولوية في قائمة االنتظار للمساكن الحديثة ال ُمعدة لإليجار أو
مساكن اإليجارالحالية إضافة إلى المساكن ال ُمعدة للشراء عن طريق
رت»MÖوفي جميع أنحاء البالد .وستحصل أيضا ً على
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انضم إلى !HSB

ُزر الموقع  hsb.se/blimedlemوامأل
معلوماتك لتصبح عضوا ً لدينا .العضوية هي
جزء أساسي من عملية ادخار المسكن ومن
مؤسسة  HSBالتعاونية .بمجرد دفع رسوم
عضويتك ستتمكن من الحصول على جميع
مزايا كونك عضوا ً في .HSB
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هيا لتصبح مدخِ را ً للمسكن في HSB

أسهل طريقة لفتح حسابك الخاص بادخار
المسكن هي باستخدام الهوية اإللكترونية
البنكية  .BankIDإذا لم يكن لديك هوية بنكية
أو أردت االدخار ألطفالك ،قم بملء نموذج
رقمي /إلكتروني .اقرأ المزيد على hsb.se/
 bosparaلكل مئة كرونة سويدية ُمدخرة
تحصل على نقطة ادخار واحدة للمسكن.
أنت وحدك من تحدد قيمة ادخارك .يمكنك
الحصول على  5نقاط كحد أقصى في الشهر.

اختر نوع االدخار
عند قيامك بفتح حسابك الخـاص بادخار المسكن
يمكنك االختيار بين ثالثة أنواع ادخار مختلفة:
حساب/صندوق ( ،HSBا،)HSB Depå
وحساب  HSBذي الفائدة الثابتة
 ،HSB Fasträntekontoوحساب HSB
الدخار المسكن .HSB Bosparkonto
يمكنـك تكييف مدخراتك وفقا ً لمقدار الوقت
الذي تريد فيه االدخار ووفقا ً لنوع فرص
اإليرادات /العائدات التي تريدها.

فرصة

الحصول على

األ
ولوية في قائمة
اال
نتظار لمسكنك
المستقبلي!

DITT FRAMTI
DA
!BOENDE

قم برصد مبلغ مالي يتم تحويله تلقائيا ً

قم بمتابعة مدخراتك

من خالل رصد وتحديد مبلغ مالي يتم تحويله
تلقائيا ً ستتمكن من االدخار للمسكن من دون
أي متاعب .يمكنك بسهولة وضع التحويل
الدائم من خالل صفحة البنك الخاصة بك
على اإلنترنت .يمكنك أيضا ً إيداع مبلغ
أكبرفي يوم ما إن رغبت ،بالتالي يم ّكِنك
المبلغ الفائض من الحصول على نقاط ادخار
جديدة خالل األشهر المقبلة.

يمكنك بسهولة تتبع مدخراتك عبر االنترنت.
من خالل تسجيل الدخول باستخدام الهوية
البنكية  BankIDعلى hsb.se/
 bosparaستتمكن من متابعة نقاطك وهي
تتزايد .إذا كنت ترغب في شراء أو تبديل
أو تغيير شيء ما في نوع مدخراتك ،يمكنك
القيام بذلك بسهولة من خالل
.danskebank.se/hsb

جد مسكنك الذي لطالما حلمت به

عندما يحين الوقت سيكون األمر بسيطا ً جداً.
من يقوم على التقدم لمسكن ما ويكون لديه
أكبر عدد من النقاط يمكنه االختيار أوالً .إن
األمر بهذه البساطة! ابحث عن منزل أحالمك
بسهولة على hsb.se/sok-boende

أولوية مزدوجة على قائمة االنتظار
األولوية المزدوجة على قائمة االنتظارهي من المميزات الكبرى الدخار
المسكن لدى  .HSBأوالً يمكنك الحصول على األولوية على جميع
المساكن المشيدة حديثا ً وال ُمعدة للشراء عن طريق «البوستادز رت» .ثانيا ً
يمكنك أن تحظى باألولوية على واحد من المساكن الحالية ال ُمعدة لاليجار
وأيضا ً المساكن المشيدة حديثا ً في أي مكان في جميع أنحاء السويد .هذا
يعني أنه إذا استخدمت نقاط ادخار اإلسكان التي لديك للحصول على
مسكن بااليجار ،فيمكنك اختيار االحتفاظ بالمدخرات والنقاط حتى تتمكن
من استخدامها للحصول على األولوية مرة ثانية ،أي للحصول على
مسكن تم بناؤه حديثاً ،والعكس صحيح.

