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آیا می دانید:
شما می توانید دسترسی اولویت به واحدهای اجاره و خانه های تازه ساخته شده ما   •

داشته باشد
شما می توانید از سه نوع پس انداز مختلف استفاده کنید   •

شما می توانید پس انداز خود را به یک یا چند بستگان نزدیک منتقل کنید   •
شما می توانید در سراسر کشور مسکن انتخاب کنید   •

شما می توانید پس انداز مسکن را به عنوان هدیه بدهید   •
شما می توانید خودتان انتخاب کنید که با پول پس انداز کردە خود چه کاری را   •

می خواهید انجام دهید  
شما می توانید اول انتخاب کنید اگر شما بیشترین امتیاز را داشته باشید    •

پس انداز 
HSB مسكن در

پس انداز مسکن در HSB با همکاری Danske Bank ارائه می شود. پول شما در حساب پس انداز مسکن 
HSB و حساب نرخ بهره ثابت HSB تحت ضمانت سپرده دانمارک به نام صندوق ضمانت محافظت می شود. 
از مبلغی معادل حداکثر 100000 یورو برای هر سپرده گذار محافظت می کند. شما حق مالکیت در سهم های 

صندوق HSB Depå دارید. سهم های صندوق جداگانه از اوراق بهادار خود بانک نگهداری می شوند و بنابراین 
شما حق دارید در صورت ورشکستگی بانک آنها را پس بگیرید. اگربر فرض اوراق بهادار یک مشتری با 

اوراق بانک مخلوط شده باشد، حمایت سرمایه گذاری دانمارکی اجرا می شود، در آن صورت مشتری می تواند 
تا حداکثر 20000 یورو غرامت دریافت کند. پرداخت غرامت توسط دفتر بدهی ملی انجام می شود.

توجه داشته باشید که پولی که در صندوق های متقابل سرمایه گذاری می کنید می تواند از نظر ارزش هم  افزایش 
و هم کاهش یابد و ممکن است تمام سرمایه سرمایه گذاری شده را بازپرداخت نکنید. بازده تاریخی هیچ تضمینی 

برای بازده آینده نیست.

.HSB پس انداز مسكن در
پس اندازى
عاقالنه.

بیشتر بخوانید در 

hsb.se/bospara جدید
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FÖRTUR TILL 

DITT FRAMTIDA
BOENDE!

 پس انداز مسکن در 3
HSB آسان است

با پس انداز مسکن در HSB، شما می توانید برای سهم وجه نقد 
پس انداز کنید. شما می توانید هم برای واحدهای موجود و جدید 

اجاره ای و همچنین آپارتمان های تازه ساخته در کل کشور 
اولویت کسب کنید. و همچنین شما می توانید با قیمت ثابت بخرید 

و از مناقصه های استرسی خودداری کنید.

ترتیب دادن انتقال مداوم
با یک انتقال مداوم پس اندازکردن شما 

بدون هیچ زحمتی ادامه می یابد. به راحتی 
می توانید انتقال مداوم  بانکی را در بانک 

اینترنتی خود قرار دهید. شما همچنین
می توانید مبلغ یکبارە بزرگتر هم واریز 
کنید. پس از آن مازاد در ماه های آینده 

امتیاز پس اندازی جدید مسکن ایجاد می کند.

پس انداز خود را پیگیری کنید
به راحتی می توانید پس انداز خود را بصورت 

آنالین پیگیری کنید. با ورود به سیستم با 
BankID در hsb.se/bospara می توانید 

افزایش امتیازات خود را ببینید. اگر می خواهید 
در شیوە پس انداز خود بخرید، تبادل کنید و 

یا تغییر دهید، می توانید این کار به اسانی از 
طریق danskebank.se/hsb انجام دهید.

مسکن رؤیایی خود را پیدا کنید
وقتی زمان آن است، واقعاً بسیار ساده است. 
کسانی که به دنبال مسکن هستند و بیشترین 

امتیاز را دارند، ابتدا انتخاب می کنند. از 
این سخت تر نیست! به اسانی به دنبال خانه 
 hsb.se/sok-boende رؤیایی خود در

بگردید.

اولویت دوگانه
یکی از مزایای پس انداز مسکن  در HSB اولویت دوگانه است. در 

مرحله اول شما اولویت به اپارتمانهای تازە ساخته ما دارید. و در 
مرحله دوم شما اولویت به واحدهای موجود و جدید اجاره ای در کل 

سوئد کسب می کنید. این بدان معناست که اگر از امتیاز پس انداز 
مسکن خود برای یک واحد اجاره ای استفاده کنید، می توانید پس انداز 

و امتیاز خود را حفظ کنید، تا بتوانید از امتیاز پس انداز مسکن خود 
برای اولویت دوم، یعنی خانه تازه ساخته شده استفاده کنید. یا برعکس.

!HSB عضویت در
به آدرس hsb.se/blimedlem بروید 

و اطالعات خود را پر کرده و عضو 
شوید. عضویت بخش مهمی از پس انداز 
مسکن و تعاونی  HSB است. به محض 

اینکه عضویت خود را پرداخت کردید ، به 
تمام مزایای عضویت در HSB دسترسی 

خواهید داشت.
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HSB پس انداز کنندە شوید در
شما حساب پس انداز مسکن خود را به آسانترین 

راە از طریق BankID باز می کنید. اگر 
BankID ندارید یا می خواهید برای کودکان 

پس انداز کنید، فرم دیجیتال را پر می کنید. بیشتر 
بخوانید در hsb.se/bospara برای هر صد 

کورون پس انداز شده 1 امتیاز پس انداز مسکن 
دریافت می کنید. شما خودتان انتخاب می کنید 
چقدر می خواهید پس انداز کنید. شما می توانید 

حداکثر 5 امتیاز در هر ماه دریافت کنید.

انتخاب کردن شیوە پس اندازکردن
هنگامی که حساب پس انداز مسکن را باز 

میکنید شما می توانید از بین سه نوع
پس انداز مختلف HSB Depå، حساب نرخ 
  HSB و حساب پس انداز HSB بهره ثابت

را انتخاب کنید. می توانید پس انداز خود 
را با توجه به مدت زمانی که می خواهید و 

احتمال بازده مورد نظر خود تنظیم کنید.

امکان اولویت

برای مسکن آیندە 

خودتان!!


