
ንዝርዝር ኣብዚ
ኣንብብ

hsb.se/bospara

ትፈልጡ’ዶ:
• ኣብቲ ንሕና እንውንኖ ክራይ-ኣባይትን ሓድሽ ዝተሃንጸ ኣባይቲ ቅድማ ከምዝወሃበካ

• ካብ ሰለስተ ዝተፈላለያ ዓይነታት ምጥርቓም ዝደለኹሞ ክትመርጹ ትኽእሉ

• ዘጠራቐምካዮ ገንዘብ ንሓደ ወይ ብዙሓት መቕርብካ ክተመሓላልፎ ትኽእል።

• ካብቲ ኣብ ምሉእ ሽወደን ዝርከብ ኣባይቲ ክትመርጽ ትኽእል

• እቲ ንገዛ ዘጠራቐምካዮ ገንዘብ ከም ህያብ ንሰብ ክትህቦ ትኽእል

• እቲ ዘጠራቐምካዮ ገንዘብ ኣብ ምንታይ ከተውዕሎ ትደሊ ባዕልኻ ትውስን

• ዝለዓለ ነጥቢ ምስዝህልወካ ቀዳማይ ናይ ምምራጽ ዕድል ይወሃበካ

እቲ ብትካል HSB ዝምእከል ናይ ገዛ ምጥርቓም ብምትሕብባር ምስ ዳንስከ ባንኪ ይካየድ። እቲ ኣብ ናይ ገዛ 
ምጥርቓም ሕሳብን (HSB Bospar- konto) በዓል ቀዋሚ ወለድ ካርድን (HSB Fasträntekonto) ዘሎ 
ገንዘብ፡ ብመሰረት ሕግታት ውሕስነት ምኽዕባት ናይ ደንማርክ ዝተዋሕሰ እዩ። እቲ ናይ ምኽዕባት ውሕስነት 
ንነውሲ-ወከፍ ዘጠራቐመ ሰብ፡ ክሳብ 100 000 ዝኸውን ኤውሮ ውሕስነት ይህብ። ኣብ ናይ ሆኤስበ 
ማዕከን ገንዘብ ናይ ዋኒን መሰል ኣለካ። እቲ ቅሙጥ ገንዘብ ኣብቲ ባንኪ ይዕቀብ። እቲ ባንኪ ምስዝጥፍሽ ከኣ 
ገንዘብካ ናይ ምርካብ መሰል ኣለካ። ሓደ ዓሚል ዘጠራቐሞ ገንዘብ ብኣጋጣሚ ምስ ገንዘብ ናይቲ ባንኪ 
ተሓዊሱ ምስዝጸንሕ፡ ብመሰረት ሕጊ ወፍሪ ዴንማርክ እቲ ዓሚል ክሳብ 20 000 ዝኸውን ካሕሳ ገንዘብ 
ይወሃቦ። እቲ ዝኽፈል ካሕሳ ገንዘብ ብሃገራዊ ቤት-ጽሕፈት ዕዳ ይኽፈለካ። 

መተሓሳሰቢ፡ ኣብ ናይ ምኽዕባት ገንዘብ እተውፍሮም ገንዘብ ክውስኹ ወይ ውን ክቕንሱ ይኽእሉ ምዃኖም 
ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ብኸምዚ ከኣ፡ እቲ ዘውፈርካዮ ገንዘብ ብሙሉኡ ዘይክምለሰካ ይኽእል እዩ። 
ዘውፈርካዮ ገንዘብ ተመሊሱ ኣታዊ ሒዙ ዘይክመጽእ ይኽእል እዩ።

ኣብ ትካል HSB. 
ኣጠራቕሙ  
ጥቁው
ኣጠራቕማ

Tigrinja

ናይ ገዛ     ምጥርቓም

ብመንገዲ HSB
ሓድሽ
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ቅድምያ
ናይ ምውሃብ

ዕድል!
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ኣባል HSB ኩን!
ኣብዚ ዝስዕብ ገጽ hsb.se/blimedlem 
ብምእታው፡ ውልቃዊ ሓበሬታኹም 
ብምእታው ኣባላት ኩኑ። ንናይ ገዛ ናይ 
ምጥርቓም መስርሕ ይኹን ንናይ HSB 
ኮኦፐረሽን ኣባልነት ኣገዳሲ ቊልፊ’ዩ። 
ክፍሊት ኣባልነት ምስ ከፈልኩም ኩሉ 
ኣባልነት HSB ዝፈጥረልኩም ሓለፋታት 
ክትቋደሱ ትጅምሩ። 

ናይ ምጥርቓም መደብ ኣውጽኡ
ናይ ገዛ ናይ ምጥርቓም ሕሳብ 
ምስከፈትኩም፡ ካብ ሰለስተ ዝተፈላለዩ 
ዓይነታት ሓደ ክትመርጹ ትኽእሉ 
- HSB Depå, HSB Fastränte-
konto och HSB Bosparkonto። 
ኣገባብ ኣጠራቕማኹም ብንውሓት ግዜን 
እትደልይዎ መጠን መኽሰብን መሰረት 
ጌርኩም ከተጠራቕሙ ትኽእሉ።ኣብ ትካል ናይ ገዛ ነጥቢ ንምርካብ ገንዘብ ብምጥርቓም ኣብ መጻኢ 

ገዛ ንምግዛእ ዘድልየካ ዕርቡን መኽፈሊ ዝኾነካ ገንዘብ ተዋህልል። 
ኣብቶም ኣብ መላእ ሽወደን ዝርከቡ ዝካረዩ ኣባይትን ሓደስቲ 
ዝተሰርሑ ኮንደሚንዩምን ቅድምያ ይወሃበካ። ብዜካ’ዚ ገዛ ብውሱን 
ዋጋ ክትዕድግ ትኽእል። ኣብ ጨረታ ካብ ምስታፍ ውን ትገላገል።

ዘጠራቐምኩሞ ገንዘብ ተኸታተልዎ
እቲ ዘጠራቐምክሞ ገንዘብ ብኢንተርነት 
ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም። ብባንኪ-
ኣይዲ ጌርኩም ኣብ på hsb.se/bospara 
ብምእታው ነጥብኹም ክውስኽ እንከሎ 
ትርእይዎ። እቲ ዘጠራቐምኩሞ ገንዘብ 
ክትሸጥዎ ወይ ውን መልክዑ ክትቅይርዎ 
ምስእትደልዩ ኣብዚ ዝስዕብ ገጽ 
danskebank.se/hsb ኣቲኹም 
ተሳልጥዎ።  

እትሓልምዎ መንበሪ-ገዛ ርኸቡ
እዋኑ ምስ ኣኸለ እቲ መስርሕ ቀሊል እዩ። 
እቲ ገዛ ዝደሊ እሞ ዝለዓለ ነጥቢ ዘለዎ 
ሰብ ቀዳማይ ናይ ምውሳን መሰል 
ይህልዎ። እቲ መስርሕ ካብዚ ዝኸብድ 
ኣይኮነን! ናይ መጻኢ መንበር-ገዛኹም 
ንምድላይ ኣብዚ ዝስዕብ ገጽ 
hsb.se/sok-boende ኣቲኹም ረኣዩ።

ኣብ HSB ኣጠራቐምቲ ናይ ገዛ ኩኑ
ናይ ገዛ ገንዘብ ምኽዕባት ሕሳብ፡ ብባንኪ-
ኣይዲ ጌርኩም ክትከፍቱ ትኽእሉ። ባንኪ-
ኣይዲ ምስዘይህልወኩም ወይ ውን ንቈልዑ 
ሕሳብ ክትከፍቱ ምስእትደልዩ ግን፡ ሓደ 
ዲጂታላዊ ቅጥዒ ክትመልኡ ኣለኩም። 
ንተወሳኺ ሓበሬታ ገጽ hsb.se/bospara 
ኣቲኹም ኣንብቡ። ንነፍሲ-ወክፍ 
እተጠራቕምዋ 100 ክሮና፡ ሓንቲ ነጥቢ 
ትወሃበኩም። ክንደይ ከተጠራቕሙ ትደልዩ 
ባዕልኹም ኢኹም ትውስኑ። ኣብ ወርሒ 
እንተበዝሐ 5 ነጥቢ ጥራይ ይወሃብኩም።

ቀዋሚ መጠን ገንዘብ ኣሰጋግር
ቀዋሚ መጠን ገንዘብ ብቐጻሊ ብምእታው 
ናይ ገዛ ምጥርቓም ሕሳብኩም ክምህ 
ከይበል ክቕጽል ትገብርዎ። ስሩዕ ኣገባብ 
ምኽፋል ከተኣታትዉ ምስእትደልዩ ኣብ 
ኢንተርነት ባንኪኹም ኣቲኹም 
ክትውጥንዎ ትኽእሉ። ሓንቲ ግዜ ብዙሕ 
መጠን ገንዘብ ከተእቱ ደሊኻ ውን ይከኣል 
እዩ። እቲ ተወሳኺ መጠን ገንዘብ 
ንዘምጽእ ኣዋርሕ ነጥቢ የውህበካ።

ድርብ ቅድምያ ናይ ምውሃብ ዕድል
እቲ ዝበለጸ ሓለፋ ኣባልነት HSB እቲ ዝወሃበኩም ድርብ ቅድምያ 
ናይ ምርካብ ዕድላት እዩ። ብቐዳምነት ኣብቶም ሓደስቲ ዝተሃንጹ 
ኮንደሚንዩም ቅድምያ ይወሃበኩም። ከም ካልኣይ ከኣ፡ ኣብቶም ኣብ 
መላእ ሽወደን ዝርከቡ ናይ ቀደምን ሓደስትን ዝካረዩ ኣባይቲ ውን 
ቅድምያ ይወሃበካ። እዚ ማለት ከኣ፡ እቲ ዘዋህለልኩሞ ነጥቢ ክራይ 
ገዛ ንኽትረኽቡ ምስእትጥቀሙሉ፡ ባዕልኻ ነቲ ነጥቢ ናይ 
ምውህላልን ምጥርቓምን መደብ ክትቅጽልዎ ትኽእሉ። ብኸምዚ 
ከኣ፡ ነቲ ነጥቢ ሓድሽ ዝተሃንጸ ኣባይቲ ንኽወሃበኩም ክትጥቀሙሉ 
ትኽእሉ። ከምኡ ውን ብግምጣሉ።

ምስ ትካል HSB ናይ ገዛ
ገንዘብ ምጥርቓም ቀሊል’ዩ


