Llogaria në bankë
Sa të jëtë e mundur (marrja e titullit të qëndrimit), është e rëndësishme të hapin
një llogari bankare. Kja varet nga shumë kërkime.
Kushtet e statusit për të hapur një llogari dhe shpenzimet e qeverisjes që janë të
lidhure varent nga një bankë në një tjetër. Pra unë interesohem para se të zgjedh
bankën të cilës do ti bëj besim. Une intersohem gjithashtu për shërbimet që më
propozojnë në veçanti për numrin e agjensive të disponueshme dhe për self-bankat
që më lejojnë të hyj në shërbimet në linjë.

Ektraktat e llogarisë
Çdo herë që bëj një veprim (për shembull paguaj një faturë), unë mund të shtyp për
të ruajtur një shenjë. Une mundem gjithashtu të shtyp ekstatet e mija llogarisë në
një self-bankë: është lista e të gjitha lëvizjeve në llogarinë time. Në disa banka,
mund të mi dërgojnë ekstraktet në shtëpi.

Është shumë e rëndësishme të ruaj ekstraktat e mija në një dosje kartoni. Disa
kërkesa administrative kanë nevojë për të dhënë ekstraktet.
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Llogaria në bankë

Karta e bankës
Kjo kartë është e shoqëruar nga një kod sekret që duhet ta mbaj përmendësh dhe
ta bej për të siguruar çdo veprim. Ajo duhet të jetë e nënshkruar. Karta më lejon të
heq të holla në bankë, të bëj të gjitha veprimet në linjë të propozuara nga një selfbankë dhe të paguaj mallra, ose shërbime pranë vendeve tregtare të pajisura me
aparate
<< bankë kontakt >> (këto zona tregtare afishojnë
Mister kash).

imazhin e bankë kontaktit/

Në rast se humbi ose më vjedhin kartën time, lajmëroj menjehëre << CARD STOP
>>
Ky shërbim funksionon 24 orë/ 24 orë dhe është i ngarkuar që të bllokojë kartën
në rast nevoje. Pastaj, deklaroj humbjen ose vjedhhjen në një zyrë policije dhe
kërkoj një kartë të re bankës time.
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Llogaria në bankë
Për të paguar shpenzimet (blerjet e mia) me kartë:


Shti kartën, kartë chip-in nga poshtë , në aparatin e pagesës.



Zgjedh zgjedhjen << bankë kontakt >> ose zgjedhjen << proton >>.



Nëse është një pagim proton, unë verifikoj shumën dhe shtypi mbi OK.



Nëse është një pagim bankë kontakt, unë bëj codin tim sekret dhe shtypi mbi
OK.



Unë marr kartën dhe tregtari me jep një tiketë të shtypur nga aparti.

Kodi sekret
Unë duhet të kujtohem , dhe mbi të gjitha të shmang që ta ruaj me shkrim ne
portofolin tim.

Shumë persona përdorin ditëlindjen e tyre si kod sekret. Kujdes, nëse humb
portofolin tim, një persone me synim të keq mundet lehtësisht te njohë ditëlindjen
time në kartën time të identitetit. është më mirë të zgjidhni për shembull kodin pin
të celularit.

Kujdes, nëse gaboj 3 herë kodin sekret , karta bllokohet . Atëherë , unë duhet ti
kërkoj bankës ta zhbllokojë.
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Faturat
Një fature është një shënim i hollësuar në të cilën duket emri im , shuma që duhet
paguar , numri i llogarisë ku hidhet shuma , dhe data e afatit të pagesës. Mund të
bëhet fjalë për mallra të blera ose shërbime të bëra : qiraja , dritat ( rryma ) , uji ,
sigurimet , shpenzimet e spitalit , shpenzimet shkollore ...

Për të paguar një faturë , unë mund të plotësoj një
buletin për derdhjen ( e të hollave ) ose të hedhurit të
një shume . Ky këtu mund të paraqitet në formë letre
( unë e plotësoj dhe e depozitoj në bankë ) ose e kodoj
unë vetë në një bankë.
Kur paguani një shumë nëpërmjet buletinit prej letre ,
gjithmonë duhet nënshkruar dhe me datë. Plotësoj
katrorët : shumën që duhet paguar, nënshkrimin , datën , llogarinë e përfituesit (në
të cilën derdh shumën ) , emrin , adresën e përfituesit , llogarinë e atij që bën
pagesën ( unë ) , si komunikim ( shënoj atë që paguaj ).

Buletini i pagesës është i përbërë nga dy shtresa njëra mbi tjetrën. Dy shtresat i
shkëpus me kujdes : unë depozitoj të parën tek banka ime që merr në ngarkim të
bëjë pagesën dhe ruaj një kopje si provë të derdhjes ( të hollave ).

SHKRIMI DUHET TË JETË I LEXUESHËM DHE PA FSHIRJE.
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Faturat
Unë mundem gjithashtu ta bëj unë vetë pagesën nëpërmjet informatikës në një
bankë.
Unë fus kartën time të bankës në aparat dhe unë seleksionoj shërbimin <<
virement>> në mënynë kryesore.
Plotësoj pagesën (virement ) në linjë.

Për të bërë një pagesë ( virement ) internacionale , unë duhet të përdor kodin IBAN .
Kjo është referenca INTERNACIONALE e numrave të llogarive . Ai fillon me IBAN
pastaj shkronjat e shtetit ( për shembull : BE për Belgjikën ose FR për Francën ),
pastaj një numër që lidhet me një bankë , pastaj numri e llogarisë time në bankë. E
gjej këtë numër IBAN në kartën time të bankës dhe / ose në ekstraktet e mija të
llogarisë.

Kini kujdes për
kreditet !
Propozime të shumta për blerje me kredit ose kash ( të holla në dorë ) janë të
paraqitura në treg. Ato mund të shërbejnë në mënyrë të përpiktë dhe që zgjasin
pagesën ( me kiste ) . Megjithatë , rreziku i borgjeve duhet të mirret seriozisht.
Eshtë me të vërtetë një mjerim social.
Paratë e marra hua ( borxh ) nuk janë falas : shumica e krediteve përfshijnë nivele
të rëndësishme interesi që duhet ti përballoni.
Siç e nënvizon formula e përkushtuar , << marrja borxh e të hollave ( e parave )
ju kushton përsëri të holla ( para ) >> !

58

www.discri.be

