
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019 دسامبر 19

 دهم؟ انجام باید اقدامی چه

 شروع کنید BankIDانداز برای خانه را بدون پس

 HSBباید عضو  HSB Bosparkontoبرای افتتاح یک  .1

 :اینجاباشید. اگر عضو نیستید، در آدرس زیر ثبت نام کنید

 کلیک کنید.’ Bospara utan BankID‘روی دکمه  .2

 ’View this form in English‘با کلیک روی پرچم انگلیس یا 

توانید ترجمه انگلیسی را )مشاهده این فرم به زبان انگلیسی(، می

 انتخاب کنید.

انداز خانگی، نمونه دخواه خود را می توانید از میان چندین شکل پس

بهترین گزینه برای شما به این بستگی دارد که پس انداز انتخاب کنید. 

خواهید و اینکه تا چه حد حاضرید ریسک بلندمدت یا کوتاه مدت می

 کنید.

نمونه حساب پس اندازی مورد نظر خود جهت سفارش پس انداز  .3

 خانگی را عالمت بزنید.

پس انداز کنید، اول باید  HSB Fasträntekontoاگر مایلید در 

واریز  HSB Bosparkontoکرون سوئدی در  5000قل حدا

 کنید.

 اطالعات را وارد کنید. .4

از کارت شناسایی خود )گواهینامه رانندگی، پاسپورت، کارت  .5

 شناسایی( عکس بگیرید یا آن را اسکن کنید:

 یک نسخه از آن را آپلود کنید. .6

 ید.ارسال کن ’Skicka‘درخواست خود را با کلیک روی دکمه  .7

ما حتماً درخواست و مدرک شناسایی شما را ظرف پنج روز کاری  

تایید خواهیم کرد. در صورت کامل بودن درخواست، یک قرارداد با 

محصوالتی را که سفارش دادید ارسال خواهیم کرد. قرارداد را امضا 

 کنید و آن را در پاکت پاسخ قرار دهید و بازگردانید.

محصوالت  تاییدیه ثبت Danske Bankظرف پنج روز کاری از 

 را دریافت خواهید کرد.

در صورت ناقص بودن درخواست، با شما تماس خواهیم گرفت و از 

 شما خواهیم خواست که اطالعات را تکمیل کنید.

 
 

 پس انداز را آغاز کنید.

می توانید یک مبلغ کلی را یکجا واریز کنید یا به صورت ماهیانه از 

انداز کنید. وقتی به پس Danske Bankدر  HSBبانک خود به 

 انداز خانگیانداز خانگی خود پول واریز کنید، امتیاز پسحساب پس

 دریافت خواهید کرد. 

 

 

 

انداز خانگی دریافت امتیاز پس 1کرون سوئد،  100در ازای هر 

انداز خانگی دریافت امتیاز پس 5توانید حداکثر کنید. در ماه میمی

کرون سوئدی است. طبیعتاً در  500انداز ماهانه سکنید که معادل پ

انداز کنید. درباره نحوه توانید مبلغ بیشتری پسصورت تمایل می

 .اینجادر زیر بیشتر بخوانید HSBانداز خانگی عملکرد طرح پس

 

 انداز برای خانه کنیدشروع به پس BankIDبا 

 HSBباید عضو  HSB Bosparkontoبرای افتتاح یک  .1

 باشید.

 اگر عضو نیستید، در آدرس زیر ثبت نام کنید:

https://blimedlem.hsb.se 

 کلیک کنید.’ Bospara med BankID‘روی دکمه  .2

 وارد سیستم شوید. BankIDبا  .3

های اطالعات تماس خود را وارد کنید و برای پردازش داده .4

 شخصی خود رضایت بدهید.

 کلیک کنید. ’Nästa‘روی دکمه  .5

ریزی برای استفاده از های مربوط به خود و نحوه برنامهبه پرسش .6

 محصوالت و خدمات بانک پاسخ دهید.

پرسد از شما این سواالت را می Danske Bankدرباره اینکه چرا 

 :اینجادر آدرس زیر بخوانید

 کلیک کنید.’ Fortsätt‘روی دکمه  .7 

 ، اطالعات خود را تأیید کنید.BankIDاز طریق ورود با  .8

https://blimedlem.hsb.se/
https://www.hsb.se/stockholm/bospar/sa-fungerar-det/
https://blimedlem.hsb.se/index.html
https://blimedlem.hsb.se/index.html
https://danskebank.se/privat/produkter/sparkonton/hsb/borja-bospara
https://danskebank.se/privat/om-oss/varfor-staller-banken-fragor-till-dig


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کلیک کنید. ’Avsluta‘روی دکمه  .9

توانید اید و میثبت شده Danske Bankاکنون به عنوان مشتری 

درخواست  Hembankenانداز خانگی در برای محصوالت پس

 دهید.

از امضای الکترونیک استفاده کنید و با کلید بر روی دکمه  .10

Ok’ به ،Hembanken .بروید 

 HSB، یک ’Beställ‘با کلیک بر روی دکمه  .11
Bosparkonto .باز کنید 

توافقنامه را کامل بخوانید تا مطمئن شوید همه چیز صحیح  .12

 است.

 کلیک کنید.’ Fortsätt för att godkänna‘روی  .13

 اید.سفارش داده HSB Bosparkontoاکنون یک  شما

انداز خانگی، نمونه دخواه خود را می توانید از میان چندین شکل پس 

انتخاب کنید. بهترین گزینه برای شما به این بستگی دارد که پس انداز 

خواهید و اینکه تا چه حد حاضرید ریسک بلندمدت یا کوتاه مدت می

 کنید.

 هایالت بیشتری سفارش دهید، دستورالعملاگر مایلید محصو .14

زیر را دنبال کنید. در غیر اینصورت با کلیک بر روی دکمه 

‘Logga ut’.به این جلسه پایان دهید ، 

و/یا یک  Danske Bankدر  HSB Depåاگر مایلید یک  .15

HSB Fasträntekonto  باز کنید، روی پیوند‘Öppna fler 
produkter ’.کلیک کنید 

DepåHSB  

’ Öppna HSB Depå för fondsparande‘روی پیوند  .16

 کلیک کنید.

 کلیک کنید.’ Beställ‘روی دکمه  .17

، ’HSB Bospar och fondutbudet‘با کلیک بر روی پیوند 

های ندوقو طیفی از ص HSB Bosparاطالعات بیشتری درباره 

 موجود کسب خواهید کرد.

مطمئن شوید همه چیز صحیح  توافقنامه را کامل بخوانید تا .18

 است.

 کلیک کنید.’ Fortsätt för att godkänna‘روی  .19

انداز را اید و پسسفارش داده HSB Depåkontoاکنون یک 

 توانید شروع کنید.می

 Kom igång med ditt‘روی پیوند  .20

månadssparande i fonder ’.کلیک کنید 

های مورد نظر خود جهت استفاده برای صندوق یا صندوق .21

 انداز خانگی را انتخاب کنید.پس

بیشتر  اینجاها و پروفایل ریسک در درباره تخصیص صندوق

 بخوانید:

انداز ماهانه خود را انتخاب کرده و روی صندوق و مبلغ پس .22  

 کلیک کنید.’ Okدکمه 

 انداز ماهانه انتخابی.ها و پسمرور کلی صندوق .23

را  HSB Depåkontoهای خود در انداز برای صندوقاکنون پس

 اید.شروع کرده

 هایاگر مایلید محصوالت بیشتری سفارش دهید، دستورالعمل .24

دنبال کنید. در غیر اینصورت با کلیک بر روی دکمه  زیر را

‘Logga ut’.به این جلسه پایان دهید ، 

HSB Fasträntekonto 

 بروید.’ Startsidan‘منو را کلیک کنید و به  .25

 کلیک کنید.’ Öppna HSB Fasträntekonto‘روی پیوند  .26

 کلیک کنید.’ Beställ‘روی دکمه  .27

توافقنامه را کامل بخوانید تا مطمئن شوید همه چیز صحیح  .28

 است.

 کلیک کنید.’ Fortsätt för att godkänna‘روی  .30

انداز را اید و پسسفارش داده HSB Fasträntekontoاکنون یک 

 توانید شروع کنید.می

http://danskebank.se/privat/produkter/sparkonton/hsb/hsb-depa-for-fondsparande


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پس انداز را آغاز کنید 

از  ورت ماهیانهمی توانید یک مبلغ کلی را یکجا واریز کنید یا به ص

انداز کنید. وقتی به پس Danske Bankدر  HSBبانک خود به 

 انداز خانگیانداز خانگی خود پول واریز کنید، امتیاز پسحساب پس

 دریافت خواهید کرد.

انداز خانگی دریافت امتیاز پس 1کرون سوئد،  100در ازای هر  

از خانگی دریافت اندامتیاز پس 5توانید حداکثر کنید. در ماه میمی

کرون سوئدی است. طبیعتاً در  500انداز ماهانه کنید که معادل پس

انداز کنید. درباره نحوه توانید مبلغ بیشتری پسصورت تمایل می

 .مطالعه کنید اینجا HSBعملکرد طرح پس انداز خانگی 

 

 افتتاح حساب پس انداز خانگی برای فرد زیر سن قانونی

 

 HSBخواهید برایش حساب باز کنید باید عضو کودکی که می .1

 افتتاح کنید. HSB Bosparkontoباشد تا بتوانید برای وی 

 

 توانید او را در آدرس زیر ثبت نام کنید:اگر کودک عضو نیست، می

https://blimedlem.hsb.se 
 

 کلیک کنید. ’Spara till minderårig‘روی دکمه  .2

 

 ’مشاهده این فرم به زبان انگلیسی‘با کلیک روی پرچم انگلیس یا 

(View this form in English)توانید ترجمه انگلیسی را ، می

 انتخاب کنید.

 

فرم پس انداز برای حساب پس انداز خانگی می توانید از میان چندین 

کودک انتخاب کنید. بهترین گزینه برای کودک به این بستگی دارد که 

خواهید و تا چه حد حاضرید پس انداز بلندمدت یا کوتاه مدت می

 ریسک کنید.

 

فرم های پس انداز مورد نظر برای پس انداز خانگی کودک را  .3

 عالمت بزنید.

پس انداز کنید، اول  HSB Fasträntekontoدر اگر دوست دارید 

 HSB Bosparkontoکرون سوئدی در  5000باید حداقل 

 واریز کنید.   

 اطالعات مربوط به کودک و سرپرستان کودک را وارد کنید. .4

از کارت شناسایی سرپرستان )گواهینامه رانندگی، پاسپورت،  .5

 کارت شناسایی( عکس بگیرید یا آن را اسکن کنید.

 یک نسخه از آن را آپلود کنید. .6

 ثبت کنید.’ Skicka‘درخواست خود را با کلیک روی دکمه  .7
 

حتماً درخواست و مدرک شناسایی شما را ظرف پنج روز کاری تایید 

د. در صورت کامل بودن درخواست، یک قرارداد با خواهیم کر

محصوالتی که سفارش دادید ارسال خواهیم کرد. کودک قرارداد را 

 خود دریافت خواهد کرد. ثبت شدهاز طریق پست در آدرس 

 

حائز اهمیت است که سرپرستان کودک کل قرارداد را بخوانند و 

 مطمئن شوند که همه موارد صحیح است.

 

 ست باید قرارداد را امضا و رضایت خود را اعالم کنند.هر دو سرپر

 

 سرپرستان باید قرارداد را در پاکت پاسخ قرار دهند و بازگردانند. 

 

 Danskeسرپرستان ظرف پنج روز کاری یک نامه تأییدیه از 
Bank اند.دهد محصوالت ثبت شدهان میدریافت خواهند کرد که نش 

 

با سرپرستان تماس خواهیم در صورت ناقص بودن درخواست، 

 واست که اطالعات را تکمیل کنید.گرفت و از آنها خواهیم خ

 

 پس انداز را آغاز کنید.

 

می توانید یک مبلغ کلی را یکجا واریز کنید یا به صورت ماهیانه از 

پس انداز کنید.  Danske Bankکودک در  HSBبانک خود به 

ز شود، کودک امتیاز پس وقتی به حساب پس انداز خانگی پول واری

 نداز خانگی دریافت خواهد کرد. ا

 

امتیاز پس انداز خانگی دریافت  1کرون سوئد،  100در ازای هر 

امتیاز پس انداز خانگی دریافت  5توانید حداکثر کنید. در ماه میمی

کرون سوئدی است. طبیعتاً در  500کنید که معادل پس انداز ماهانه 

ید مبلغ بیشتری پس انداز کنید. درباره نحوه توانصورت تمایل می

 .مطالعه کنید اینجا HSBعملکرد طرح پس انداز خانگی 

 

https://www.hsb.se/stockholm/bospar/sa-fungerar-det/
https://blimedlem.hsb.se/
https://blimedlem.hsb.se/
https://danskebank.se/privat/produkter/sparkonton/hsb/borja-bospara
https://www.hsb.se/stockholm/bospar/sa-fungerar-det/

