حساب بانکی
باید یک حساب بانکی باز کرد» ۰با داشتن کارت اقامت همیشگی «در اولین فرصت ممکن
قدمهای بسیاری بستگی دارد

شرایط و وضعیت برای باز کردن حساب و هزینه های مدیریت از یک بانک به بانک دیگری
متفاوت است ۰من قبل از انتخاب بانک تحقیق کامل انجام میدهم که به کدام بانک باید اعتماد
کنم ۰همچنین تحقیق میکنم برای دادن خدمات،خصوصأ روی بسیاری از آژانس های در
دسترس و روی بانک خودم که بتوانم به راحتی به خدمات آنها دسترسی داشته باشم.

احضارات حساب
میتوانم به راحتی آن »به طور مثال پرداخت یک فاکتور «هر بار که کارهای بانکی انجام میدهم
را چاپ کنم و به عنوان مدرک نگه دارم ۰همچنین میتوانم تمام حسابهای بانکی انجام شده را
چاپ کنم توسط بانک خودم؛لیست تمام کارهای انجام شده روی حساب بانکی خودم ۰در
بعضی از بانکها میتوانم این احضارات را به خانه هم بفرستم ۰خیلی مهم است که تمام این
احضارات بانکی ام را در یک کالسور نگه دارم ۰شاید برای بعضی از مراحل اداری نیاز به ارائه
آنها باشد
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حساب بانکی

کارت بانک
این کارت بانک با یک کد رمزی که باید در حافظه ام نگه دارم برای استفاده از آن در انجام هر
کار بانکی ۰این کارت باید امضاء شده باشد ۰با این کارت میتوانم از بانک پول برداشت
کنم،کارهای بانکی ام را خودم توسط بانک خودم انجام بدهم و چیزهای که از مغازه و فروشگاه
یک دستگاه کارت خوان در تمام مغازه ها و فروشگاه ها هست «میخرم به راحتی پول بدم
برای پرداخت پول که نوشته بانک کونتاکت یا میسترکش

»استفاده ممنوع از کارت«کنددر صورت گم کردن کارت یا دذدیده شدن باید سریع به سرویس
به شماره تلفن

اطالع بدهم که این سرویس تمام مدت  ۲ ۴ساعت باز هست ۰یعنی »« ۰ ۷ ۰ ۳ ۴ ۴ ۳ ۴ ۴
کارت را باطل میکند که کسی نتواند از آن استفاده کند ۰سپس به پلیس اطالع میدهم و
درخواست کارت جدید میکنم.
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پرداخت پول خریدهام با کارت
ـ کارت را به طرف پائین وارد دستگاه کارت خوان میکنم۰
ـ اگر بانکونتاکت باشد باید کد رمز بدهم بعد دگمه تائید را بزنم۰
ـ کارت را از روی دستگاه برمیدارم و از فروشنده رسید پول را میگیرم.

کد رمز
باید کد رمز را در حافظه ام نگه دارم و هیچ وقت روی کاغذ یا جائی ننویسم و در کیفم نگذارم۰
بیشتر آدمها تاریخ تولدشان را به عنوان کد رمز استفاده میکنند ۰توجه داشته باشید که اگر
کیف پولم را گم کنل یک شخص مخرب میتواند به راحتی تاریخ تولدم را از روی کارت شناساییم
بفهمد ۰بهتره کد دیگری مثل رمز کامپیوتر انتخاب کنید ۰توجه؛اگر  ۳بار کد رمز را اشتباه بزنم
کارت باطل میشود و باید از بانک درخواست کارت جدید بکنم.
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قبض های پرداختی
روی صورت حساب تمام جزئیات مثل نام من ،مقدار پولی که باید پرداخت بشود ،شماره
حساب جائی که پول واریز شود ،تاریخ و زمان مهلت پرداخت نوشته شده است ۰آن میتواند
کاالهای خریداری شده یا خدمات ارائه شده که عبارتند از؛اجاره خانه و برق،آب
،بیمه،سهم،هزینه بیمارستان،هزینه مدرسه......

برای پرداخت یک فاکتور میتوانم یک انتقال یا یک قبض واریز پر
فرم را پر «کنم ۰این روش یا توسط یک فرم کاغذی انجام میشود
یا توسط روش »کرده و به بانک برای پرداخت تحویل میدهم
خودم توسط سلف بانک با کد رمز «کامپیوتری انجام میدهم
پرداخت میکنم.

قبض واریز همیشه باید با امضاء و تاریخ دار باشد ۰جاهای مربع شکل را پر میکنم؛مقدار پول
پرداختی و امضاء و تاریخ و شماره حساب بانکی شخص گیرنده واسم و آدرس ،اسم و آدرس و
شماره حساب بانکی خودم و برای چه موردی این پول را پرداخت میکنم.

این قبض انتقال پول از دو الیه تشکیل شده،این دو الیه را با احتیاط از هم جدا میکنم؛الیه اول را
برای انجام کارهای واریز به بانک تحویل میدهم و الیه دوم که کپی هست به عنوان رسید
پرداخت پول برای خودم نگه میدارم۰

نوشته ها باد خوانا و پر رنگ باشند.
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من میتوانم انتقال فاکتور را به صورت کامپیوتری توسط بانک خودم انجام بدهم ۰کارت بانک را
داخل دستگاه کارت خوان بانک قرار میدهم و روی خدمات انتقال میروم۰
انتقال فاکتور را روی خط انجام میدهم.

رای انجام انتقال فاکتوربرای کشورهای دیگر باید از کد ایبان استفاده بشود ۰این شماره
مخصوص حسابهای بانکی برای کشورهای خارجی است ۰کد ایبان حروف الفبای آن کشور
است،مثال ً بی برای بلژیک و َفربرای فرانسه ۰بعد شماره اتصال به آن بانک بعد شماره حساب
بانک خودم را مینویسم ۰شماره ایبان را میتوانم روی کارت بانکم یا رسیدهای بانکم پیدا کنم

احتیاط اعتبار
طرح های بسیاری برای خرید اعتباری و یا قرض گرفتن پول نقد در بازار وجود دارد ۰آنها میتوانند
به گسترش پرداخت در هر موقعی بپردازند ۰اما جلوی خطر به بدهی باید جدی گرفته
شود،این یک معضل اجتماعی واقعی است

پول قرض گرفته شده مجانی نیست؛ بسیاری از وامها با نرخ بهره که تعیین میشود خواهد شد
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