
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020فوریه 

 

 

 HSBصاحبان جدید حساب پس انداز خانگی  

 افتتاح نمایم؟ HSB Bosparkontoچگونه یک حساب 

 

توانید ویدئویی در خصوص نحوه انجام این کار مشاهده نمایید: از اینجا می

danskebank.se/privat/produkter/sparkonton/hsb/borj
a-bospara 

یا از اینجا دستورالعمل را بخوانید: 

danskebank.se/privat/produkter/sparkonton/hsb/hsb
-borja-bospara-olika-sprak 

انداز خانگی خود در های پستوانم از سوابق ریز حساباز چه طریقی می

 شوم؟مطلع  Bankبانک 

 

 danskebank.se/privatتوانید با ورود به شما می

 

با یک شناسه موبایل بانک یا جعبه کد، همواره از سوابق ریز حساب 

همچنین می توانید با موبایل بانک  . اندازهای خانگی خود را مطلع شویدپس

 پیگیری کنید.ما، پس اندازهای خود را 

، بانک HSB Bosparkontoچرا هنگام اقدام برای افتتاح حساب  

 سواالتی را مطرح می نماید؟

 

، باید چند سوال HSB Bosparkontoهنگام اقدام برای افتتاح یک حساب 

اینها سواالتی هستند که تمامی بانکها موظف هستند از مشتریان خود  بپرسیم.

های بانکی و هر گونه استفاده شما از حساببپرسند. این سواالت به نحوه 

توانید اطالعات مربوط به شود. از اینجا میمنابع مالی و خدمات مربوط می

-swedishbankers.se/foerعلت پرسش این سواالت را ببینید )
bankkunder/penningtvaett/daerfoer-maaste-banken-

staella-fraagor/). 

 چگونه است؟ Bosparkontoکارکرد یک حساب 

 

به همان روش حساب پس انداز عمل  HSB Bosparkontoیک حساب 

ای کنید. در ازانداز خانگی هم دریافت میکند، با این تفاوت که امتیاز پسمی

د توانیکنید. میامتیاز پس انداز خانگی دریافت می 1کرون سوئد،  100هر 

امتیاز پس انداز خانگی در ماه دریافت کنید که معادل پس انداز  5حداکثر 

 کرون سوئدی است.  500ماهانه 

 

انداز توانید مقدار بیشتری پس انداز نمایید و پسالبته در صورت تمایل می

توانید هر میزان مبلغ شود. میانداز مازاد محسوب میپس بیشتر از این مقدار

دلخواه را واریز و برداشت کنید. در صورت برداشت، مبلغ به طور خودکار 

انداز مازادی در حساب از پس انداز مازاد شما کسر خواهد شد. چنانچه پس

HSB Bosparkonto  کرون سوئدی که  100خود ندارید، به ازای هر

انداز خانگی را از دست خواهید داد. از همان ید یک امتیاز پسکنبرداشت می

  اولین کرون پس انداز شده، سود دریافت خواهید کرد. 

 

امتیاز پس انداز خانگی دریافت کنید که معادل  60توانید در سال حداکثر می

انداز کرون سوئد در حساب پس انداز خواهد بود. درباره امتیاز پس 6000

-hsb.se/stockholm/bospar/sa بخوانید: خانگی بیشتر

fungerar-det/fortur-och-poang/ 

آیا مجازم مبلغ بزرگی، مثالً یک بار در سال واریز کنم؟ یا این که باید برای  

 انداز کنم؟دریافت امتیاز، ماهیانه پس 

 

چه به صورت ماهیانه پس انداز کنید چه کل مبلغ را یکجا واریز کنید، در 

توانید با پس انداز، امتیاز پس انداز خانگی را دریافت کنید. هر صورت می

امتیاز پس انداز خانگی دریافت کنید که معادل  60توانید در سال حداکثر می

بود. به منظور دریافت کرون سوئد در حساب پس انداز خواهد  6000

انداز خانگی هنگام واریز یک مبلغ به صورت یکجا، باید این مبلغ امتیاز پس

از قبل واریز شود. این بدین معنا است که به منظور دریافت حداکثر میزان 

کرون سوئد را در ماه ژانویه یکجا  6000امتیاز، باید کل مبلغ معادل 

 واریز کنید.

خود ماهانه مبلغی را پس انداز  HSB Bosparkontoچگونه در حساب 

 کنم؟

 

خواهید از اندازهایتان را از طریق بانک و حسابی فراهم می کنید که میپس

واریز شود. هر  HSB Bosparkontoآن منابع مالی برداشت و به حساب 

بانکی روش های مختلفی برای انجام این کار دارد. در صورت عدم اطمینان 

ها، باید شماره حساب در خصوص تمامی گزینه  رید.با بانک تماس بگی

HSB Bosparkonto .خود را بدانید 

های بانکی خود یا صندوق HSB Bosparkontoچگونه برای حساب  

 HSBانداز ماهانه را در حساب ، طرح پسDanskeغیر از بانک 
Depå ؟خود ایجاد کنم 

 

 HSBباید با بانک مبدأ انتقال تماس بگیرید. شماره حساب 

Bosparkonto  .خود را به عنوان حساب گیرنده مشخص کنید 

 

ها پس انداز کنید، این مبلغ از حساب اید که در صندوقاگر تصمیم گرفته

HSB Bosparkonto شت و به حساب شما برداHSB Depå  شما و

ای واریز خواهد شد که انتخاب ها و حساب اختصاص داده شدهصندوق

 اید.کرده

 شود؟آیا طرح ضمانت واریز شامل پس اندازهای خانگی من می 

 

 های متداولپرسش

https://danskebank.se/privat/produkter/sparkonton/hsb/hsb-bosparkonto
https://danskebank.se/privat/produkter/sparkonton/hsb/borja-bospara
https://danskebank.se/privat/produkter/sparkonton/hsb/borja-bospara
https://danskebank.se/privat/produkter/sparkonton/hsb/hsb-borja-bospara-olika-sprak
https://danskebank.se/privat/produkter/sparkonton/hsb/hsb-borja-bospara-olika-sprak
https://danskebank.se/privat
http://www.swedishbankers.se/foer-bankkunder/penningtvaett/daerfoer-maaste-banken-staella-fraagor/
http://www.swedishbankers.se/foer-bankkunder/penningtvaett/daerfoer-maaste-banken-staella-fraagor/
http://www.swedishbankers.se/foer-bankkunder/penningtvaett/daerfoer-maaste-banken-staella-fraagor/
https://www.hsb.se/stockholm/bospar/sa-fungerar-det/fortur-och-poang/
https://www.hsb.se/stockholm/bospar/sa-fungerar-det/fortur-och-poang/
https://danskebank.se/privat/produkter/sparkonton/hsb/hsb-bosparkonto
https://danskebank.se/privat/produkter/sparkonton/hsb/hsb-bosparkonto
https://danskebank.se/privat/produkter/sparkonton/hsb/hsb-bosparkonto


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شما به عنوان مشتری، تحت حمایت طرح ضمانت واریز موسوم به  

طرح، برای هر  ( هستید. اینGarantifondenصندوق ضمانت دانمارک )

کند. یورو را ضمانت می 100000واریز کننده، مبلغی معادل حداکثر 

شما تا زمان تعلیق پرداخت/ورشکستگی، در صورتی که از حداکثر مبلغ 

غرامت فراتر نرود، مستحق دریافت نرخ بهره مورد توافق هستید. غرامت 

رداخت ( پSwedish National Debt Officeرا اداره بدهی ملی سوئد )

خواهد کرد. جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد صندوق ضمانت دانمارک 

 مراجعه نمایید .garantifonden.dkبه وبسایت 

توانم پس انداز خانگی اشتراکی داشته باشم؛ مثالً من و همسرم آیا می

 داشته باشیم؟توانیم یک پس انداز خانگی مشترک می

 

 تواند صاحب حساب باشد.خیر، فقط یک نفر می

خواهم پس اندازهای خانگی خود را به شخص دیگری انتقال دهم. می 

 چطور این کار را انجام دهم؟

 

 hsb.seای خود تماس بگیرید یا فرم انتقال را از منطقه HSBبا انجمن 

باشد و باید  HSBدانلود کنید. دریافت کننده پس انداز خانگی شما باید عضو 

انداز هزینه عضویت خود را پرداخت کرده باشد و به یک مشتری پس

 خانگی ما تبدیل شده باشد.

 افتد؟خود، چه اتفاقی می HSPدر صورت لغو عضویت 

 

به یک حساب پس انداز عادی تغییر خواهد  HSB Bosparkontoحساب 

قطع خواهد شد و حساب  HSB Depå för fondsparandeکرد. حساب 

امانی جدید ایجاد خواهد شد. مبالغ به حساب امانی جدید منتقل خواهد شد. 

تا روز بستن حساب که مانده حساب به  -HSB Fasträntekontoحساب 

ماره حساب( منتقل شود، سر جای انداز )همان شطور خودکار به حساب پس

 خود باقی خواهد ماند.

 چیست؟ Danskeکد شعبه بانک  

 

 چهار رقم اول شماره حساب شما کد شعبه است.

 

 

 انداز خانگی برای خردساالنحساب پس

 

افتتاح  HSB Bosparkontoصغیر یک حساب  چگونه برای یک فرد

 نمایم؟

 

 توانید ویدئویی در خصوص نحوه انجام این کار مشاهده نمایید: از اینجا می

 

danskebank.se/privat/produkter/sparkonton/hsb/borj
a-bospara 

 یا از اینجا دستورالعمل را بخوانید:

 

danskebank.se/privat/produkter/sparkonton/hsb/hsb
-borja-bospara-olika-sprak 

 

 

HSB Depå för fondsparande 

 

 صندوق چیست؟

 

ای از سهام یا سایر اوراق بهاداری است که به صورت صندوق، مجموعه 

 اند. با سرمایهمشترک، متعلق به کسانی است که در آن سرمایه گذاری کرده

کنید زیرا های مختلف توزیع میگذاری در صندوق، ریسک آن را در بخش

نند. یک شرکت کها در اوراق بهادار مختلفی سرمایه گذاری میصندوق

  کند.ها را مدیریت میصندوق، صندوق

 

 

 

 هایی وجود دارد؟چه نوع صندوق

 

های اصلی متفاوتی ها بر اساس سیاست سرمایه گذاری، به دستهصندوق 

هایی که در هایی دارد. صندوقاند. هر دسته اصلی، زیرمجموعهتقسیم شده

( و trust) موجود هستند شامل تراست HSP Bosparحال حاضر در 

  شوند.هایی با درآمد ثابت میصندوق

 

 

 

 تراست واحد

 

های صندوق را در دارایی %85تراست واحد صندوقی است که حداقل 

های مختلفی توانند بر حوزهها میکند. این صندوقسهام سرمایه گذاری می

ها تمرکز کرده و در مناطق و صنایع مختلفی سرمایه گذاری کنند. تراست

توانند بسته به سبک سرمایه گذاری، پروفایل ریسک متفاوتی داشته می

باشند. اگر صندوق در بازاری با نوسانات شدید به دلیل نرخ تبدیل ارز یا 

اقتصاد جهانی سرمایه گذاری کند، پروفایل ریسک باالتر خواهد بود. 

 ای از این نوع صندوق هستند.گیری، نمونههای بازار در حال شکلصندوق

 هایی با درآمد ثابتصندوق

 

یک صندوق با درآمد ثابت، صندوقی است که تنها در اوراق بهادار با بهره 

از قبیل اوراق قرضه و برات خزانه سرمایه گذاری می کند. یک صندوق با 

درآمد ثابت معموال مثال نسبت به تراست، از مشخصات ریسکی کمتری 

مد ثابت عبارت است از مثالً برخوردار است. انواع مختلف صندوق با درآ

صندوق با درآمد ثابت کوتاه مدت، صندوق با درآمد ثابت بلند مدت، 

 های اوراق شرکتی.های مرتبط با تورم و صندوقصندوق

 فرق بین صندوق فعال و منفعل چیست؟

 OMXS30شود، شاخصی مثل صندوقی که به صورت منفعل مدیریت می 

سهام با بیشترین میزان داد و ستد در  30کند که متشکل از را دنبال می

Nasdaq Stockholm .در یک صندوق فعال، مدیر صندوق وظیفه  است

http://www.garantifonden.dk/
https://www.hsb.se/
https://danskebank.se/privat/produkter/sparkonton/hsb/hsb-bosparkonto
https://danskebank.se/privat/produkter/sparkonton/hsb/hsb-bosparkonto
https://danskebank.se/privat/produkter/sparkonton/hsb/borja-bospara
https://danskebank.se/privat/produkter/sparkonton/hsb/borja-bospara
https://danskebank.se/privat/produkter/sparkonton/hsb/hsb-borja-bospara-olika-sprak
https://danskebank.se/privat/produkter/sparkonton/hsb/hsb-borja-bospara-olika-sprak


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دارد تالش کند عملکردی بهتر از عملکرد شاخص داشته باشد. مدیران 

صندوق، سهام خاصی را که به عقیده آنها بهتر از سطح میانگین عمل 

کنند. در نتیجه، هزینه مرتبط با یک صندوق فعال ، انتخاب میخواهند کرد

 معموالً کمی بیشتر از هزینه یک صندوق منفعل است.

 انواع پروفایل ریسک چیست؟

معرف  1اند که طبقه بندی شده 7تا  1ها بر اساس مقیاس همه صندوق

معرف باالترین ریسک است. اطالعات بیشتر در این  7ترین ریسک و پایین

توانید در برگه محصول صندوق بیابید. به طور کلی، هر چه باره را می

د توانیتر باشد، بیشتر میدوره زمانی پس اندازهایتان در صندوق طوالنی

 ریسک کنید. 

 

 

 

افتتاح  HSB Depå för fondsparandeچگونه می توانم یک حساب 

 نمایم؟

 

، یک حساب Danskeاگر همزمان با تعلق یک حساب خانگی در بانک 

HSB Depå توانید در هر زمان با کلیک کردن بر گزینه افتتاح نکنید، می

‘Öppna HSB Depå för fondsparande ’ در صفحه اصلی خود

اقدام  HSB Depåنسبت به سفارش یک حساب  Hembankenر د

بروید و  Hembankenدر ’ Placera‘توانید به منوی نمایید. همچنین می

‘HSB Depå ’ را انتخاب کنید. روی‘Beställ ’ کلیک کنید، شرایط و

آن را امضا کنید. بدین صورت،  BankIDضوابط را تایید و با استفاده از 

 خواهید بود. HSB Bosparهای موجود در ر صندوقآماده داد و ستد د

شما مرتبط است  HSB Bosparkontoبا حساب  HSB Depåحساب  

 HSBاز طریق  HSB Bosparتوانید با وجوه گنجانده شده در و می
Depå .معامله کنید 

Danske Bank کند؟هایی را عرضه میچه صندوق 

 

 )منفعل( Danske Sverige Betaصندوق سرمایه گذاری 

 

 )منفعل( Danske SRI Globalصندوق سرمایه گذاری 

 

 )فعال( Danske Sverigeصندوق سرمایه گذاری 

 

 )فعال( Danske Sverige Småbolagصندوق سرمایه گذاری 

 

 )فعال( Danskeصندوق سرمایه گذاری اروپایی سود باال 

 

  Danskeصندوق سرمایه گذاری انبار جهانی 

 

LU0117088970 ل()فعا 

 

 )فعال( Danskeصندوق سرمایه گذاری بازارهای نوظهور جهانی 

 

 )فعال( Danske Sverige Kort Räntaصندوق سرمایه گذاری 

 

 )فعال( Danske Sverige Räntaصندوق سرمایه گذاری 

 

 )فعال( Parvest Aquaصندوق 

 

 )فعال( Parvest Climateصندوق 

 رجوع کنید اینجابه  جهت کسب اطالعات بیشتر

(danskebank.se/privat/produkter/sparkonton/hsb/hs
b-depa-for-fondsparande/mer-om-valbara-fonder-for-

hsb-bosparare) about choosing a fund. 

ها را به طور خاص انتخاب کرده این صندوق Danske Bankچرا  

 است؟

 

انتخاب  HSBرفته با ها بر اساس بحث و تبادل صورت گاین صندوق

اند. در این گفتگو آرزوی ما عرضه یک بستر گسترده به صاحبان شده

نیز  HSPانداز خانگی با امکان تهیه پرتفوی متنوع بوده است. حساب پس

 HSPو  Danske Bankها بود. در صدد ارائه طیف محدودی از صندوق

های صندوق درباره فهرست موجود به توافق رسیدند زیرا این فهرست هم

هایی با درآمد ثابت و پوشش جغرافیایی وسیعی را فعال و هم منفعل، صندوق

 کند.عرضه می

انداز صندوق ماهانه ایجاد خود، حساب پس HSB Depåچگونه با حساب 

 کنم؟ 

 

انداز صندوق ماهانه ایجاد ، حساب پسHSB Depåدر دو مرحله با حساب 

 خواهید کرید:

 

تواند در بانکی متفاوت . یک دستور جاری از حساب انتخابی خود )می1

 خود ثبت کنید. HSB Bosparkontoباشد( به حساب 

این مراحل را انجام  . یک دستور خرید ماهیانه برای صندوق ثبت کنید.2 

 دهید:

در صفحه اصلی خود ’ Månadsspar fonder‘روی  (1

و  بروید’ Placera‘کلیک کنید یا به منوی 

‘Månadsspar fonder ’.را انتخاب کنید 

 کلیک کنید.’ Nytt Månadsspar‘روی کادر  (2

 HSB‘ها را از فهرست اطالعات الزم را وارد کنید، صندوق (3

Bospar ’ انتخاب کنید و در صورتی که بیش از یک حساب

 نیز انتخاب شده باشد. HSB Depåامانی دارید، دقت کنید که 

ع رسانی را مطالعه کردید و سپس مشخص کنید که برگه اطال (4

 ( کلیک کنید.OKروی تایید )

 این مراحل را با شناسه بانکی خود یا کد سرویس تایید نمایید. (5
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ها پس انداز کنید، این مبلغ به طور خودکار از اگر تصمیم دارید در صندوق 

شما و به  HSB Depåبه حساب  HSB Bosparkontoحساب 

 انتخابی شما منتقل خواهد شد. های اختصاص داده شدهها و حسابصندوق

 ها پس انداز کنم؟چرا باید به صورت ماهیانه در صندوق 

 

د. کنیتری پخش میپس انداز ماهیانه یعنی ریسک را در بازه زمانی طوالنی

ست. این ترین راه تضمین پس انداز منظم، پس انداز خودکار ماهیانه اراحت

های باال هم پایین، در صندوق سهام بدان معنی است که شما هم در شاخص

شود پورتفوی سرمایه گذاری شما به صورت خرید که باعث میمی

تری در طول زمان توسعه یابد. همچنین، دیگر نیازی تر و یکسانیکنواخت

اه نیست نگران سرمایه گذاری همه سرمایه خود در موقعیت و زمانی اشتب

 باشید.

 ها، به حداقل مبلغ نیاز است؟آیا برای داد و ستد در صندوق

،HSBهای حداقل مبلغ الزم برای داد و ستد در همه صندوق  کرون  100 

سوئد است. این مبلغ برای پس اندازهای ماهیانه و خریدهای منظم نیز صدق 

 کند.می

 خود را خریداری نمایم؟ HSB Depåدر حساب  چگونه صندوق

را انتخاب کنید. ’ köp/sälj‘بروید و  Hembankenدر ’ Placera‘به 

HSB Bospar  را در‘Kurslista ’ انتخاب کنید. در فهرست

در کنار صندوق مورد نظر ’ Köp‘شود، روی هایی که دیده میصندوق

برای خرید، کلیک کنید. مبلغ یا مقدار را وارد کنید، برای خرید روی 

‘Fortsätt för att köpa ’ کلیک کنید و باBankID  .امضا کنید

 توانید برای تکمیل تراکنش، از همراه بانک استفاده کنید.همچنین می

خود را به فروش  HSB Depåهای موجود در حساب  چگونه صندوق 

 برسانم؟

را انتخاب کنید. ’ köp/sälj‘بروید و  Hembankenدر ’ Placera‘به 

HSB Depå  را در‘Kurslista ’خاب کنید و روی انت‘Sälj ’ در کنار

صندوق مورد نظر برای فروش کلیک کنید. مبلغ یا مقدار را وارد کنید، 

 BankIDکلیک کنید و با ’ Fortsätt för att sälja‘برای فروش روی 

توانید برای تکمیل تراکنش، از همراه بانک استفاده امضا کنید.  همچنین می

 کنید.

 چقدر هزینه دارد؟ HSB Depåخرید صندوق در  

رایگان است. با این حال، یک هزینه ساالنه  HSB Depåداشتن حساب  

شود؛ این کنید اعمال میبرای هر صندوقی که در آن سرمایه گذاری می

در  گردد.هزینه به عنوان درصدی از میزان سرمایه گذاری شده اعالم می

 اینجا جدول کاملی
 

(danskebank.se/-
/media/files/se/pdf/privat/faktablad/fonder-hsb-

erbjudande.pdf?rev=9f7f5913cf9a4877a1f34e9f5a
e9a9b6&hash=B2DEDE943D4D78202A3BBC951

5DB062C 
 

  ها ارائه شده است. درمورد هزینه های صندوق(حاوی اطالعات پیشرفته 

 

هنگام فروش صندوق، باید هر گونه سودی را که از فروش آنها به دست 

های صندوق نیز این آورید، در اظهارنامه مالیاتی خود اعالم کنید. شرکتمی

 دهند.اطالعات را در اختیار سازمان مالیات سوئد قرار می

 

 

 

یابد، چه اتفاقی در خصوص های من افزایش میوقتی ارزش مالی صندوق}

 افتد؟انداز خانگی من میامتیازهای پس

 

ها )و سود حاصل از سرمایه گذاری با سود حاصل از فروش صندوق 

شود. در به عنوان پس انداز مازاد برخورد میحسابهای دارای سود ثابت( 

انداز کرون سوئد در ماه را در حساب پس 500هایی که حداکثر مبلغ ماه

اندازهای مازاد به امتیازی )معادل پنج کنید، پسخانگی خود واریز نمی

  .شوندانداز خانگی شما تبدیل میانداز خانگی( برای حساب پسامتیاز پس

انداز منزل خود را تقسیم کنم تا بخشی از آن به حساب  آیا می توانم پس

 پس انداز خانگی و بخشی از آن در صندوق واریز شود؟

توانید خودتان تصمیم بگیرید که چه مقدار بله این کار امکان پذیر است. می

 از پس اندازهای خانگی خود را در یک حساب یا صندوق واریز کنید.

صندوق انتخاب  Nordic Swan Ecolabelتوانستم با در گذشته می 

هیچ صندوقی با این گواهی ندارد. چرا چنین  Danske Bankکنم، اما 

 است؟

 

طی یک سال گذشته، تالش کرده ایم پایداری کاری خود را تقویت کنیم. ما 

های یک تیم کاری کامالً جدید با وظایف گسترده در ارتباط با سرمایه گذاری

یجه، در این مقطع تصمیم گرفتیم به هیچ یک از پایدار داریم. در نت

را ندهیم زیرا  Nordic Swan Ecolabelمحصوالت خود گواهی 

خواهیم در خصوص نحوه ادغام عوامل پایداری با فرایندها، محصوالت نمی

 و کارکردهای مشاوره محدود شویم.

 HSBخود، چه اتفاقی برای حساب  HSBدر صورت لغو عضویت  

Depå افتد؟گذاری کرده ام میهایی که سرمایهقو صندو 

 HSB Depåخود خاتمه بخشید، حساب  HSBدرصورتیکه به عضویت 

را در همان زمان نفروشید،  Depåمختومه و بسته خواهد شد. اگر حساب 

متفاوتی منتقل خواهد شد. جهت کسب  Depåدارایی شما به حساب 

 :هاصندوقاطالعات بیشتر در مورد 

danskebank.se/privat/produkter/sparkonton/hsb/hsb

-depa-for-fondsparande.) 

 

 HSB Fasträntekonto 
 چه سودی کسب خواهم کرد؟ Fasträntekontoبا 

ما با رشد نرخ بهره در بازار مرتبط است. سود  Fasträntekontoسود 

با یک دوره سه ساله در حال  Fasträntekontoعادی بانک برای 

انداز خانگی است. شما در مقام صاحب یک حساب پس %0.50حاضر 

HSB 0.05، یک متمم مازاد دریافت خواهید کرد که در حال حاضر% 

،HSB Fasträntekontoاست. نرخ بهره فعلی برای   است. 0.55% 
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 پس انداز کنم؟ Fasträntekontoچرا باید در یک حساب 

 

گذاری امنی داشته باشید و از قبل دقیقا بدانید خواهید یک سرمایهمیچنانچه 

گزینه مناسبی  Fasträntekontoبازدهی چقدر خواهد بود، یک حساب 

 شود. محسوب می

 

 

 

واریز  Fasträntekontoانداز ماهانه را در یک حساب توانم پسآیا می

 نمایم؟

 

 واریز کنید. Fasträntekontoشما نمی توانید پس انداز ماهانه را در 

 

 

 

ها واریز و برداشت آیا می توانم در طول یک دوره سه ساله، از صندوق

 کنم؟

 

ها واریز و برداشت توانید در طول یک دوره سه ساله، از صندوقشما نمی

 کنید.

 

 

 

 ها چه اتفاقی می افتد؟در صورت تغییر بانک

 

ا بسته شود. سپس ممکن ها، ممکن است حساب شمدر صورت تغییر بانک

ای است بسته به اینکه مبلغ چه مدت در حسابتان مانده یا جاری بوده هزینه

 اعمال شود.

توانم همچنان به ، میFasträntekontoدر صورت افتتاح یک حساب 

 خود واریزی داشته باشم؟ Bosparkontoحساب 

توانید همچنان به ، میFasträntekontoدر صورت افتتاح یک حساب 

ها دو حساب جداگانه خود واریزی داشته باشید. این Bosparkontoحساب 

 هستند.

 دیگر وجود دارد؟ Fasträntekontoآیا امکان افتتاح حساب  

 

 افتتاح نمایید. Fasträntekontoچندین حساب توانید بلی، شما می

https://danskebank.se/privat/produkter/sparkonton/hsb/hsb-fastrantekonto

