Bankada hesap açtırmak
Ne zaman mümkünse (Oturma kartına sahip olduğumuzda). Bir bankada hesap
açmak önemlidir. Yapılacak bir çok işlem buna bağlıdır.
Hesap açmak için gerekli şartlar ve işlem masrafları bankaya göre değişir. O halde
güveneceğim bankayı seçmeden önce araştırma yapar bilgi edinirim. Sundukları
hizmet hakkında araştırma yaparım, ne kadar şubesi var bunu araştırırım, self banka
sistemi varsa bu sayede direk olarak bankama girebilirim, istediğim işlemleri
yapabilirim.

Banka dökümleri
Her ne zaman bir işlem yapsam (örneğin bir fatura ödersem) bir iz bırakmak için
dökümünü çıkarırım. Aynı zamanda banka dökümlerimi bir self bankadan
çıkarabilirim : Buda benim yaptığım bütün işlemlerin listesidir. Bazı bankalardan
bunları evime göndermelerini isteyebilirim.

Bu dökümleri bir dosyada saklamak çok önemlidir.

Bazı buro işlemlerinde bir örnek istenebilir.
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Bankada hesap açtırmak

Banka kart
Bu kartla birlikde birde gizli ifre verilir ki bunu ezbere bilmem gerekir, çünki her
i lem yapt mda bu ifre gereklidir. Ayn zamanda kart imzalanmal d r. Bu kart
sayesinde bankadan para çekebilirim, ATM den yapmam gereken ödemeleri
i lemleri kendim yapabilirim, al
veri
yapt m yerde banka kart
makinas ”bancontact” (Ticaret merkezinde bu logo Bancontact/ Mister Cash) varsa
yapt m harcamalar kart mla ödeyebilirim

Kart m kaybeder veya çald r rsam, derhal “CART STOP” u haberdar etmeliyim
070/344.344 Bu servis 24 saat çal r gerekti i zaman banka kart n durdurur. Daha
sonra bir polis ubesine giderek kart m çald rd m bildiririm ve bankamdan yeni
bir kart isterim.
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Bankada hesap açtırmak
Satın aldığım şeyleri kartımla ödemek için :


Kartın püs olan kısmını banka kartı makinasına koyarım.



Gizli şifremi girer ve ok’e basarım.



Kartımı geri alırım ve ticaret sahibi bana makinasından çıkan fişi verir.

Gizli ifre
Numarayı hatırlamalıyım vede kesinlikle cüzdanımın bir köşesine yazmamalıyım.
Bir çok insan gizli şifre olarak doğum tarihini kullanır. Dikkat, şayet cüzdanımı
kaybedersem, iyi niyetli olmayan birisi kolaylıkla kimliğime bakarak doğum tarihimi
ögrenebilir. Öyleyse en iyisi cep telefonunuzun şifresini kullanmak daha iyi olur.
Dikkat, şayet 3 kez yanlış kotlama yaparsam, kartım kullanım dışı bırakılır ! Bu
durumda bankadan kartımı tekrar kullanılır duruma getirmesini isterim.
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Faturalar
Fatura ,ödenmesi gereken miktarın bir şekilde belirtildiği ve üzerinde soyadım,
ödeyeceğim miktar, parayı yatırabileceğim hesap numarası, en son ödeme tarihi
bulabiliriz.Fatura, her hangi bir malzeme satın aldığımız için yada her hangi bir
teknik servis için olabilir : kira, elektrik, su, sigortalar aidat,( masraf payı), hastane
masrafları, okul masrafları…

Bir faturayı ödemek için, bulletin de versement yada
virman hazırlanır. Bu kağıt üzerinde olur (bunu doldurur
ve bankaya bırakırım) yada bilgisayardan yaparım. Atm
nin self bank’ın dan kodlamayı kendim yapar ödemenin
yapılmasını sağlarım.
Kağıt üzerinde yapılan virman her zaman imzalanmalıdır
ve tarihde atılmalıdır. Şu bölümleri doldururum : ödenecek miktar, imza, tarih,
parayı alacak olan kişinin ismi ve adresi, ödemeyi yapan kişinin hesap numarası
(benim), Ödemeyi yapanın ismi ve adresi (ben), iletişim kısmına ne için ödediğimi
yazarım.

Virman iki kattan oluşur. Iki kısımı dikkatli bir şekilde birnirinden ayrırım : Birinci
bölümü ödeme yapmaları için bankama bırakırım. Ikinci bölümünü ödeme yaptığımı
gösteren belge olarak saklarım.

YAZILAR
OKUNAKLI
OLMAMALIDIR.
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HATA

YAPILIPTA

KARALANMIŞ

Faturalar
Ayn zamanda self bankadan kendim bilgisayardan virman yapabilirim. Banka kart m
makinaya koyar ve seçimimi yapar m.
Menuden virman servisini seçer direk olarak virman doldururum.

Uluslaras bir virman yapmak için IBAN kodumu kullan r m, bu bir ULUSLARARASI hesap
numaras referans d r. Bu IBAN la ba lar daha sonra ülkenin ilk ba harfi yaz l r (örne in: BE
belçika için yada FR Fransa için), daha sonra banka ileti im numaras , sonra benim hesap
numaram. IBAN numaras n banka kart m n üzerinde yada banka dökümlerimde
bulabilirim.

Kredi kartı
Piyasada, krediyle alış veriş yapmak yada borç para almak için bir çok öneriler
mevcuttur. Taksitle ödeme yapma imkanı sağlamaktadır. Bu durumda borçlanma
borç batağına düşme riski çok yüksektir. Bu durum gerçekten bir sosyal afettir.
Ödünç alınan para bedava değildir: bu şekilde alınan kredilerin çoğu için çok yüksek
faiz ödenir ki bunun sorumluluğunu yüklenmek gerekir.

“Borç para almak çok masraflı olur ve pahalıya mal olur “ cümlesinden anlaşıldığı
gibi.

58

www.discri.be

