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مرح ًبا بمك يف البنك

مرح ًبا بمك يف البنك :ميكننا مساعدتمك يف العيش
والعمل بشلك أفضل يف إيطاليا
خصصت مجعية البنوك اإليطالية ) (ABIهذا اإلصدار اجلديد من الكتيب إىل الرعايا األجانب الذين
يعيشون ويعملون يف بلدنا ،ولو لفرتات وجزية.

إن تعمل كيفية التعامل مع البنوك واكتساب معرفة أفضل معا ميكن أن يقدمه البنك لك ولعملك وألرستك

سيجعل حياتك أقل تعقيدًا ويحمس لك بوضع خطط لملستقبل.
تقدم الصفحات التالية إجابات عن أسئلتك مثل:

• طلب مين صاحب العمل أن أفتح حسا ًبا جار ًيا ليك يدفع يل راتيب .ما املستندات اليت أحتاج إلهيا؟
• كيف ميكنين دفع إجياري وفواتريي ورضائيب؟
• لدي حساب وأريد أن أغري البنوك .كيف ميكنين معاجلة هذا األمر؟
• كيف ميكنين إرسال األموال إىل أفراد أرسيت يف بلدي؟
• لدي نفقات غري متوقعة .كيف ميكنين التقدم بطلب قرض؟
ٍ
اكف؟
• أريد رشاء مزنل يف إيطاليا .أميكنين فعل هذا؟ أميكنين احلصول عىل رهن عقاري؟ هل دخيل
• أريد أن أدخر بعض األموال ملستقبيل ومستقبل أطفايل .ما احللول املتاحة أمايم؟
• أريد أن أمحي نفيس أو أرسيت من الظروف غري املتوقعة .ماذا ميكنين أن أفعل؟
لقد توحدنا مع العديد من الواكالت اليت تتعامل بشلك يويم مع الرعايا األجانب ،وذلك لتحديد اخلدمات
املرصفية اليت قد حتتاج إلهيا( (ACLI):امجلعيات املسيحية للعاملني اإليطاليني) و)( (ANCIامجلعية

الوطنية للبلديات اإليطالية) و Associazione Ricreativa e Culturale Italiana – ARCIو
 Caritas Italianaو CeSPIمع مرصدها الوطين ووزارة العمل والسياسات االجمتاعية ومنمظة
اهلجرة الدولية ) (IOMواملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ).(UNHCR

يعين تعاون املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ) (UNHCRأن هذا الكتيب ينطبق ً
أيضا

عىل املستفيدين من امحلاية الدولية (مثل الالجئني واألخشاص الذين مت منحهم امحلاية التبعية وامحلاية
اإلنسانية).

ومبساعدة وزارة العمل والسياسات االجمتاعية (وبدمع من  (Anpal Servizi SpAوOsservatorio
) Nazionale sull’inclusione Finanziaria dei Migrantiبدمع من ترمجات (PSG
متت ترمجة الكتيب إىل العديد من اللغات األكرث استخدا ًما عىل نطاق واسع بني املهاجرين وتوزيعه من
خالل القنوات والرشااكت املؤسسية التابعة للوزارة.

لنبدأ بدخول البنك م ًعا.
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البدء
للحصول عىل خدمات أي بنك ،يتعني عليك فتح حساب جا ٍر أو حساب أسايس أو حساب ادخار .إذا
كنت ال تعرف ما هذا ،فهناك رشح مقدم يف الصفحتني  20و 21و.22
إذا كنت حباجة إىل معلومات ،فميكنك:
• أن تذهب إىل أي بنك وتسأل الرصاف؛ وقد تتوفر يف بعض احلاالت املستندات والرشوحات بلغتك
األصلية
• أن تزور املوقع اإللكرتوين للبنك
• أن تتحدث عن طريق اهلاتف ،إذا اكن للبنك مركز اتصاالت ورمق لملساعدة
ً
صاحلا
مبوجب القانون اإليطايل ،جيب عىل أي خشص يرغب يف فتح حساب جا ٍر أن يقدم مستند هوية
ً
معادال مبوجب القانون احلايل) والرمق الرضييب .جيب عىل
(أو أي شلك آخر من أشاكل اهلوية يعترب
الرعايا األجانب تقدمي جواز سفر صاحل أو بطاقة هوية صاحلة ،باإلضافة إىل ترصحي اإلقامة .إذا مل
ميا خاض ًعا للرضائب يف إيطاليا ،مفا عليك إال تقدمي الرمق الرضييب إذا اكن لديك واحد.
تكن مق ً

انتبه جي ًدا لتارخي انهتاء صالحية ترصحي إقامتك ،مبا يف ذلك ما يتعلق بنوع
عقد العمل والوقت الالزم لطلب التجديد.

ً
بدال من جواز السفر ،مكا
جيب عىل املستفيدين من امحلاية الدولية تقدمي بطاقة هوية أو مستند سفر
يلزم ً
أيضا تقدمي ترصحي إقامة مدته  5أعوام للك من الالجئني واملستفيدين من امحلاية التبعية.

مالحظة :بالنسبة إىل املستفيدين من امحلاية الدولية ،تكون تصارحي اإلقامة
قابلة للتجديد حىت يف غياب عالقة العمل.

ً
صاحلا لعامني وقاب ً
ال للتجديد .وميكن حتويله ً
أيضا
ترصحي إقامة املستفيدين من امحلاية اإلنسانية يكون
إىل ترصحي إقامة للعمل.
تتطلب معظم اخلدمات البنكية عقدًا موق ًعا مكتو ًبا باللغة اإليطالية.
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 pمن اإلدماج املايل إىل اإلدماج االجمتايع

تدمع البنوك املهاجرين يف رحلة تعرفهم عىل البلد املضيف مكا حتاول تلبية
احتياجاهتم املزتايدة مبجموعة منمظة من املنتجات.
تتسم العديد من جوانب حياة اإلنسان بأثرها املايل ـ من معليات الرشاء
البسيطة (عىل اإلنرتنت أو يف احملالت) إىل املدفوعات املتصلة بإدارة أمور
األرسة والدفع املبارش للرواتب وادخار بعض األموال ومضان امحلاية من
الظروف غري املتوقعة واالستمثار يف املستقبل وبدء معل جتاري والتقدم بطلب
ائمتان .املنتجات أو اخلدمات املالية ليست جمرد رضورة هنا ،لكهنا ً
أيضا
وسيلة إلدارة املوارد بأفضل طريقة ممكنة.
رسع لعملية التاكمل؛ ألنه يعزز
وم ِّ
اإلدماج املايل عبارة عن ميرس قوي ُ
الوصول إىل املواطنة االقتصادية احلقيقية .إن العمل مكؤسسة اقتصادية أمر
حيوي للتاكمل االجمتايع الاكمل ،الذي يتحقق عىل سبيل املثال من خالل
العمل أو من خالل البدء يف أنشطة اإلنتاج أو عن طريق رشاء مزنل.

احلوار مع البنوك والتعامل املرصيف املرحي
إذا اكن لديك حساب جا ٍر بالفعل ،فهناك العديد من الطرق اليت ميكنك أن تطلب هبا املساعدة وإجراء
املعامالت .متتلك البنوك الكثري من القنوات املتاحة ،بعضها أكرث مالءمة للحوار مع املوظفني املتخصصني
والبعض اآلخر أكرث مالءمة إلجراء املعامالت يف املزنل ،حىت يف املساء أو عندما ال يكون لديك الوقت
لزيارة الفرع اخلاص بك بنفسك.

خدمات اإلنرتنت أو املعامالت املرصفية عرب اجلوال
تقدم مجيع البنوك خدمة التعامل املرصيف عرب اإلنرتنت ،مما يحمس لك بتفقد حسابك اجلاري عىل
اإلنرتنت وإجراء مجموعة كبرية من املعامالت.
إذا اكن لديك هاتف ذيك ،فقد أنشأت مجيع البنوك تقري ًبا تطبيقات تحمس لك برؤية رصيدك ومعامالتك
النقدية مكا تحمس لك بإجراء املدفوعات وإضافة األموال إىل بطاقات اهلاتف والبطاقات خمزتنة القمية.
تعمتد تلكفة املعامالت البنكية عىل اإلنرتنت والتعامل البنيك عن طريق اجلوال عىل البنك الذي تتعامل
معه ونوع حسابك اجلاري ،لكن يف العديد من احلاالت تكون تلكفة خدمات اإلنرتنت مماثلة لتلكفة
اخلدمات املقدمة عند نافذة الرصاف أو حىت أقل.
إذا أردت التعامل املرصيف عرب اإلنرتنت أو عن طريق اهلاتف أو اهلاتف الذيك ،فال تنس أن عليك توقيع
عقد واتباع بضع قواعد بسيطة.

5

العربية

مالحظة :حافظ عىل خصوصية وسالمة رموز الوصول إىل حسابك اليت
يقدمها لك البنك من أجل تليق اخلدمات املرصفية عن بعد (امس املستخدم
ولكمة املرور ورمق التعريف الخشيص) .تذكر أن املرصف قد يتواصل معك عن
طريق اهلاتف أو الربيد اإللكرتوين أو الرسائل النصية القصرية ،لكنه لن يطلب
منك أب ًدا رموز الوصول إىل حسابك (ال سميا لكمة مرورك اكملة) .إذا طلهبا
منك خشص يديع أنه من البنك الذي تتعامل معه ،مفن املؤكد أهنا معلية
احتيال!

• د ّون أرقام هواتف البنك واجعلها دا ً
مئا يف متناول يدك ،ال سميا رمق مركز
االتصاالت.

• اكتب عنوان البنك مبارشة يف رشيط التنقل باملتصفح (حيث ترى )www.ا
وال تضغط عىل الروابط املوجودة يف أي رسائل إلكرتونية تتلقاها ،حىت لو
بدا أن البنك الذي تتعامل معه هو من أرسلها.
• تفقد دا ً
مئا بيانات كشوفات احلساب اليت تتلقاها بانتظام من البنك واليت
توحض تفاصيل معامالتك .إذا وجدت معامالت مل جترها ،فاتصل مبركز
اتصاالت البنك عىل الفور أو اذهب إىل الفرع الذي تتعامل معه بنفسك.

اخلدمات اهلاتفية (مركز االتصاالت(
ميكنك استخدام هاتفك لالتصال برمق خمصص ملعرفة رصيد حسابك يف تلك اللحظة ،واملعامالت النقدية
اليت أجريهتا .ميكنك ً
أيضا إجراء حتويالت وإضافة األموال يف العديد من احلاالت إىل بطاقة هاتفك
والبطاقات خمزتنة القمية ،أو دفع الغرامات والرضائب والفواتري.
قد تكون املاكملة اهلاتفية جمانية أو برسوم؛ ويف احلالة األخرية لن تتجاوز تلكفهتا تلكفة ماكملة هاتفية
إىل رمق حميل.
ميكنك دا ً
مئا طلب معلومات عن اخلدمات اليت يقدمها البنك .وتضم بعض مراكز االتصاالت البنكية ً
أيضا
عاملني يتحدثون بلغتك.
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وسائل التواصل االجمتايع
تتحدث العديد من البنوك مع األفراد عن طريق الفيسبوك وتويرت وغريها من وسائل التواصل االجمتايع
الرائدة .وميلك العديد مهنا ً
أيضا قنوات خمصصة عىل اليوتيوب .ال تحمس هذه القنوات بإجراء
املعامالت ،لكهنا توفر معلومات عن املنتجات واخلدمات وعن املبادرات اليت تقدمها البنوك يف منطقتك،
وأحيا ًنا ما تكون مصحوبة مبقطع فيديو .يوجد ً
أيضا يف بعض احلاالت قسم خمصص لملساعدة ،والذي
ميكنك استخدامه لطلب معلومات معينة.

مالحظة :ميكن للجميع قراءة ما تكتبه عىل شباكت التواصل االجمتايع .ال
تقدم مطل ًقا أي معلومات عن حسابك اجلاري أو بطاقة الدفع اخلاصة بك!

جدول احملتويات
إرسال األموال لبلدك
تتسم معليات حتويل األموال من خالل البنك الذي تتعامل معه بأهنا آمنة!
ما الذي يقدمه البنك؟

إرسال األموال إىل بالدك

ما الذي يتعني عليك فعله؟

التحويل اإللكرتوين
بطاقة خمزتنة القمية
حتويل األموال

ص16.
ص18.
ص30.

إدارة أموالك وإجراء املدفوعات
ما الذي يقدمه البنك؟

ما الذي يتعني عليك فعله؟

بطاقة خمزتنة القمية
حساب جا ٍر
حساب ادخار يف دفرت حساب جا ٍر
حساب أسايس
حساب مدفوعات

ص18.
ص20.
ص22.
ص21.
ص22.

حسب األموال

بطاقة خصم
بطاقة ائمتان
بطاقة خمزتنة القمية
حساب مدفوعات

ص18.
ص16.
ص18.
ص22.

إيداع األموال
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ما الذي يقدمه البنك؟

إيداع مبارش لراتبك

ما الذي يتعني عليك فعله؟
بطاقة خمزتنة القمية
حساب جا ٍر

حساب أسايس

دفع اإلجيار والفواتري

شيك بنيك

ص12.

بطاقة خصم

بطاقة خمزتنة القمية

ص18.
ص16.
ص16.
ص18.

خصم مبارش وخدمة ”“CBILL

ص21.

شيك بنيك أو شيك بضامن البنك

ص12.

التحويل اإللكرتوين

بطاقة خصم

دفع رضائبك

ص21.

حساب مدفوعات

بطاقة ائمتان

معليات الرشاء والدفع عىل اإلنرتنت

ص20.
ص22.

التحويل اإللكرتوين

معليات الرشاء والدفع دون نقدية

ص18.

ص16.
ص18.

بطاقة ائمتان

ص16.

التحويل اإللكرتوين

ص16.

بطاقة ائمتان

ص16.

بطاقة خمزتنة القمية

ص18.

منوذج ““F24

ص24.

احلصول عىل قرض
ال تقرض البنوك األموال تلقائ ًيا للك من يطلب ذلك .قبل منح بطاقة ائمتان أو قرض أو رهن
عقاري ،جيري البنك تقيمي اجلدارة االئمتانية ،وهو ما يعين التأكد من قدرة العميل عىل سداد
األموال يف الوقت احملدد لذلك.
ولكام زادت معرفة البنك بالوضع املايل لطالب القرض ،زاد ما لديه من املعلومات الالزمة
لتقيمي العميل ،وزاد احمتال موافقة البنك عىل إقراضه.
ً
شيك دون أن تكون لديه األموال املتاحة يف
عىل سبيل املثال ،إذا اكن العميل قد كتب
حسابه ،فسيكون من الصعب جدًا احلصول عىل قرض.
قبل التقدم بطلب للحصول عىل قرض بفائدة ،تأكد من أن راتبك سيكون اكف ًيا لسداد املال
قلي ً
ال يف لك مرة ،ولدفع تلكفة اخلدمة ً
أيضا للبنك .وتمسى تلكفة القرض املعرب عهنا بالنسب
املوئية “معدل رسوم النسبة املوئية السنوية“ (أو .(TAEG
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وبالنسبة إىل بعض القروض ،يلزم التأمني:
• باختيار بوليصة “خماطر احلياة واالستمثار“ للحصول عىل “قرض مقابل ُخس الراتب أو
بوليصة تأمني عىل احلياة للحصول عىل قرض مقابل ُخس املعاش“.
• باختيار “بوليصة األرضار“ اليت تغيط احلرائق واالنفجارات من أجل احلصول عىل رهن
عقاري.
ما الذي يقدمه البنك؟

ما الذي يتعني عليك فعله؟
الرهن العقاري

ص25.

دفع النفقات غري املتوقعة

قرض مقابل ُخس الراتب أو املعاش

ص20.

رشاء مزنل

قرض مسهتدف

قرض خشيص
رشاء هاتف جوال أو تلفزيون أو

أجهزة مزنلية

بدء نشاط أو معل جتاري مستقل

ص29.
ص29.

قرض مسهتدف

ص29.

إقراض أصغر

ص23.

قرض جتاري

ص29.

احذر املرابني
ال تتوجه إىل األخشاص غري املناسبني الذين يعدون باملساعدة املالية ،ألنك تعرض نفسك ألن
تكون حضية لملرابني.
املراباة هنا جرمية .خيضع أي خشص يقوم يف إيطاليا باستغالل حاجة خشص آخر إىل
ً
قرضا ويطالبه بالسداد مبعدل فائدة أعىل مما يمسى “حد املعدل“ الذي
املال ،بأن مينحه
يحمس به القانون ،لملالحقة القضائية مبوجب القانون اجلنايئ .تستغل املراباة احلاجة إىل
املال من خالل عرض ما يبدو أنه حل رسيع وهسل لألخشاص الذين يعانون من ضيقة مالية.
ورسعان ما يصبح هذا ً
خفا ،ويضطر الخشص الذي وقع حضية املراباة إىل طلب قروض
مبعدل أعىل ،وبالتايل يتحمل املزيد من الديون.
املراباة عبارة عن طريق مسدود
إذا وجدت نفسك بالفعل يف هذا املوقف ،فميكنك طلب املساعدة من مؤسسات ماكحفة
املراباة واملؤسسات التطوعية والكنائس وماكتب ماكحفة الربا التابعة للسلطات احمللية
واالحتادات الفوئية والنقابات واحتادات املسهتلكني .ميكن هلؤالء تقدمي النصح لك ومساعدتك
عند الرضورة يف الوصول إىل صندوق حضايا الربا الذي تأسس مبوجب املادة  15من
القانون  ،96/108ويف اإلبالغ عن سلوك املراباة الذي وقعت حضية له.
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ال تذهب إىل املرابني إذا كنت بالفعل يف ضائقة مالية .ميكنك الوصول إىل صندوق منع
الربا الذي تأسس مبوجب املادة  15من القانون رمق  ،96/108وإذا كنت تستويف الرشوط
فاحصل عىل قروض تضمهنا الوالية ،وجيري تطبيقها ال سميا ملنع املراباة ويه مصممة للك
من يعاين من ضائقة مالية من أفراد ورشاكت.
للوصول إىل هذه الصناديق ،فميكنك التواصل مع:
• هيائت  Confidiللضامن ،إذا اكن لديك معل جتاري صغري (حريف ،أو تاجر ،إخل(
• مؤسسات ماكحفة املراباة إذا اكنت املشلكة ختص فردًا واحدًا (أنت أو أرستك(.
تتوافر قامئة هيائت  Confidiللضامن ومؤسسات ماكحفة املراباة عىل املوقع اإللكرتوين
لوزارة االقتصاد والشؤون املاليةhttp://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/ :
modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/antiusura/
Elenco_associazioni_e_fondazioni.pdf
إدارة املدخرات والتعامل مع األحداث غري املتوقعة
يقدم البنك الذي تتعامل معه العديد من احللول إذا كنت ترغب يف توفري بعض األموال
مكدخرات أو من أجل األحداث غري املتوقعة .اسأل يف فرع البنك الذي تتبع له ملعرفة أفضل
طريقة لالدخار استنادًا إىل احتياجاتك أنت وأرستك ،ومعرفة أشاكل التأمني املناسبة لك.
توجد ً
أيضا أشاكل متنوعة من املعلومات املالية واملتعلقة باالدخارات اليت ميكنك التشاور فهيا
).(www.bancaditalia.it; www.consob.it; www.feduf.it
ميكن استمثار املدخرات بعدة طرق .لكام ارتفع الرحب ،زادت املخاطر بشلك عام .يؤدي
االستمثار الذي له عائد إىل املال املستمثر باإلضافة إىل املكسب (مردود إجيايب) ،لكن
ً
ماال أقل مما استمثرته.
االستمثار الذي ليس له عائد سيرتك لك
ما الذي يقدمه البنك؟

ادخر بعض األموال لنفسك وملستقبل

أطفالك ،ومق باستمثارات صغرية
التعامل مع األحداث اخلطرة مثل
املوت

اسرتداد نفقات الرعاية الصحية،
أو التعامل مع مرض

ما الذي يتعني عليك فعله؟
حساب إيداع

حساب ادخار يف دفرت حساب جا ٍر

خطة مجتيع

ص21.
ص22.
ص28.

		
التأمني عىل احلياة

ص15.

		
التأمني اليحص

ص14.
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ما الذي يقدمه البنك؟

اسرتداد النفقات يف حالة التعرض

ما الذي يتعني عليك فعله؟

		

للرضر أو التسبب بالرضر ،مكا يف

		

وحمتوياته من الرسقة  /احلرائق

		

السيارة أو العمل ،أو محاية مزنلك

يف احلياة اخلاصة

احلصول عىل تعويض يف حالة

اإلصابة وعدم المتكن من العمل

لفرتة من الوقت

تليق معاش أكرب

		
التأمني ضد األرضار

ص14.

		
		
التأمني ضد احلوادث

ص14.

معاش تمكييل

ص28.

ترد اخلدمات الرئيسية اليت يقدمها البنك (باإلضافة إىل تداول األوراق املالية) وفوائدها،
ً
وأيضا األشياء اليت ينبيغ جتنهبا ،يف الصفحات التالية.
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األدوات واخلدمات املرصفية

ا أل د و ا ت

شيك بنيك
ُتستخدم الشياكت البنكية لدفع مبلغ إىل خشص آخر ،وجيب أن يكون لديك حساب جا ٍر ُتحسب األموال
منه.

 pما ينبيغ معرفته

و ا خلد ما ت

ال يمت إصدار دفاتر الشياكت تلقائ ًيا :جيري البنك تقيمي اجلدارة االئمتانية
ً
أوال.
للعميل
ً
شيك ليك تدفع مبل ًغا لخشص ما ،فيجب أن تكون عىل يقني من
إذا أصدرت
توافر املال يف احلساب اجلاري .إن إصدار أي شيك دون وجود رصيد يغطيه
أمر خمالف للقانون وله عواقب وخمية :هناك عقوبات وقد تواجهك ً
أيضا
صعوبات يف احلصول عىل قرض أو بطاقة ائمتان يف املستقبل.
وانتبه ً
أيضا إىل الشياكت املستحقة لك :ال ميكنك حسب املال إال بعد تسوية
الشيك.
أودع دا ً
مئا الشياكت املستحقة لك عىل الفور ،لضامن عدم نفاد احلد الزمين
القانوين السرتداد األموال يف حالة اكن الشيك بدون رصيد.
االحتيال بالشياكت املرصفية شائع ج ًدا وغال ًبا ما يعمتد عىل استنساخ
وتزييف الشيك الوريق نفسه ،باستخدام صورة فوتوغرافية .ال تثق بأي خشص
يطلب منك إرسال صورة فوتوغرافية لشيك ،عىل سبيل املثال لتأمني معلية
رشاء عرب اإلنرتنت؛ إذ غال ًبا ما خيتبئ املخادعون وراء هذا الطلب.

ا ملرص فية

تكون الشياكت صاحلة وتدفع البنوك األموال ،فقط إذا اكنت املعلومات التالية مكتوبة :ماكن وتارخي
اإلصدار ،واملبلغ الواجب دفعه (باألرقام وباللكامت) ،وامس الخشص املستمل لملبلغ ولقبه ،وتوقيع مصدر
الشيك.
إذا ُقدم الشيك يف املدينة نفهسا اليت يقع فهيا املكتب الرئييس للبنك القامئ بالدفع (مطبوع عىل
الشيك) ،فستستغرق تسويته  8أيام .أما إذا ُقدم يف مدينة أخرى ،فستستغرق تسويته  15يو ًما.
تعمتد تلكفة الشياكت عىل البنك الذي تتعامل معه ونوع احلساب اجلاري الذي اخرتته .قد يكون للك من
دفرت الشياكت واملعامالت الفردية تلكفة إضافية.
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باإلضافة إىل شيك البنك ،هناك ً
أيضا نوع آخر من الشياكت وهو شيك بضامن البنك.
يعد الشيك بضامن البنك أكرث أما ًنا من الشيك البنيك ،ألن البنك هو من يصدره وميكنك التأكد من أن
األموال املشار إلهيا متوفرة بالفعل.
إذا تعني عليك الدفع لخشص ما باستخدام اشيك بضامن البنك ،فتفضل بزيارة فرع البنك .إذا اكن لديك
حساب يف ذلك البنك ،فسيمت حسب املبلغ وتلكفة الشيك من حسابك اجلاري؛ وإال فستضطر إىل دفع
إمجايل املبلغ نقدًا وقت الطلب.

ا ملرص فية

شيك بضامن البنك

تعمتد تلكفة الشيك بضامن البنك عىل البنك الذي تتعامل معه.

 pمعلومات مهمة عن مجيع الشياكت (الشياكت البنكية والشياكت
املحسوبة بضامن البنك(
•

•
•

•
•
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جيب أن تشري الشياكت البنكية أو املحسوبة بضامن البنك مقابل مبلغ
 1000يورو أو أكرث دا ً
مئا إىل املستفيد (باإلضافة إىل تارخي اإلصدار
وماكنه ،واملبلغ ،والتوقيع) ومحتل عبارة “غري قابل للتحويل“.
وقد متت طباعة عبارة “غري قابل للتحويل“ عىل الشياكت اليت يقدمها لك
البنك لسنوات.
إذا أردت استخدام شياكت بصيغة حرة (أي بدون عبارة “غري قابل
للتحويل“) ملبالغ ال تزيد عن  1000يورو ،فميكنك أن تسأل البنك الذي
تتعامل معه.
ستتحمل رمس دمغة قميته  1.50يورو عن لك شيك يصدر بصيغة حرة،
واليت يدفعها البنك بدوره إىل الوالية.
تذكر أن حتويل النقدية واألدوات املالية حلاملها بقمية  3000يورو أو أكرث
بني األفراد العاديني وعدم االعمتاد عىل أطراف خمولة مثل البنك ممنوع.
وينطبق هذا ً
أيضا عىل معليات التحويل املقتطعة (مثل عدد من الشياكت
الخشصية ،حىت لو اكنت قمية لك مهنا أقل من  1000يورو(.

ا أل د و ا ت

وجيب عىل املستفيد ،أي مستمل الشيك بضامن البنك ،أن يقدم الشيك لتحصيله يف غضون  30يو ًما من
تارخي إصداره ،يف أي فرع من فروع البنك املُصدر للشيك.

و ا خلد ما ت

ً
صاحلا إال إذا اكن حيمل عبارة “( “assegno circolareشيك
وال يكون الشيك بضامن البنك
ُ
بضامن البنك) ،وامس الطرف املستمل (املستفيد) ولقبه ،وتارخي اإلصدار وماكنه ،وامس البنك املصدر
للشيك.

العربية

ا أل د و ا ت

جيب كذلك إيداع الشياكت املحسوبة بضامن البنك عىل الفور؛ ألن بعض أشاكل امحلاية ألي أطراف
موقعة عىل الشيك تسقط بعد ثالثني يو ًما من تارخي إصداره .ضع يف حسبانك ً
أيضا أن الشيك عادة ما
يكون غري قابل للتحويل.
لتحصيل األموال ،عليك الذهاب إىل البنك املشار إليه يف الشيك ،وحبوزتك بطاقة هويتك وجواز سفرك
ً
وبدال من ذلك ،جيوز إيداع الشيك املحسوب
ومستند سفرك يف حالة املستفيدين من امحلاية الدولية.
بضامن البنك يف حسابك اجلاري.

التأمني ضد األرضار واحلوادث
يدفع حامل البوليصة قسط التأمني (التلكفة املدفوعة للتأمني) مقابل التأمني ضد األرضار ،للحصول عىل
تعويض عن النفقات الذي تكبدها من الرضر الذي حلق بسيارته أو مزنله أو بعد إصابات العمل ،وكذلك
إذا تسبب ال إراد ًيا يف إحلاق رضر بأخشاص آخرين أو إتالف ممتلاكهتم.
يوجد نوع معني من التأمني للك نوع من األرضار .عىل سبيل املثال:
• ضد احلرائق يف سيارتك أو مزنلك أو حملك

و ا خلد ما ت

• ضد احلوادث ،إذا حلقك األذى يف العمل
• املسؤولية املدنية ،إذا أحلقت رض ًرا ال إراد ًيا بأخشاص آخرين أو أتلفت ممتلاكهتم
• املسؤولية املدنية جتاه السيارات ،إذا أحلقت رض ًرا ال إراد ًيا بأخشاص أو أتلفت ممتلاكهتم يف حادث
طريق ،يف أثناء قيادة إحدى املركبات فيلزم وجود هذه البوليصة مبوجب القانون
• امحلاية القضائية أو القانونية ،إذا كنت حباجة إىل محاية حقوقك وإىل مساعدة أحد اخلرباء أو
احملامني
• السفر ،إذا وقعت احلوادث أو اإلصابات أو الرسقات يف أثناء الرحالت ،أو إذا زرت دولة ال تتوفر فهيا
الرعاية الصحية املجانية (مثل الواليات املتحدة(.

التأمني اليحص

ا ملرص فية

يغيط التأمني اليحص النفقات الطبية حلامل البوليصة ،وألفراد أرسته حيمثا ينطبق ذلك .يعمتد القسط
السنوي للبوليصة ،والذي جيوز دفعه ً
أيضا عىل أقساط ،عىل مضانات التأمني املختارة – واليت حتدد
األمراض أو اإلصابات اليت ميكن تعويض نفقاهتا ،واملبالغ احملددة هلا – وعىل عدد أفراد األرسة
املؤمن علهيم.
ال ميكن التأمني عىل من يعانون بالفعل من أمراض معينة مثل املرىض الذين يعانون من مشكالت نفسية
أو مرىض اإليدز أو يعانون من تعايط املخدرات.
تعرض بعض البنوك تأمي ًنا لملهاجرين يغيط:
• نفقات السفر ألحد أفراد األرسة و/أو مساعدة لألطفال يف حالة جحز حامل البوليصة يف املستشيف
ألسباب حرجة.
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• إرسال طبيب يف إيطاليا إذا اكنت احلالة طارئة.
• رمق هاتف للحصول عىل معلومات عن مرافق الرعاية الصحية ،أو للحصول عىل استشارة طبية اكملة.

مالحظة :حتقق دا ً
مئا من عدم وجود مبالغ خمصومة.

ا ملرص فية

• رحلة عودة حامل البوليصة إىل موطنه ،يف حالة وفاة أحد أفراد األرسة املقربني.

يساعد التأمني عىل احلياة حامل البوليصة وأرسته يف مواجهة بعض األحداث احلياتية غري املرغوب فهيا
وغري املتوقعة .ال ينبيغ اخللط بني التأمني عىل احلياة والبوليصات اليت هلا أغراض استمثارية ً
أيضا،
مثل تلك املرتبطة بأهسم يف صناديق االستمثار املشرتك (واملشار إلهيا بامس “املرتبطة بوحدات
استمثارية“(.
يضمن “التأمني املؤقت عىل احلياة“ حصول املستفيدين عىل مزية (مبلغ كبري من املال دفعة واحدة)
أو دخل (مبلغ صغري من املال لك هشر) يف حالة وفاة حامل البوليصة .تقدم بعض البنوك التأمني عىل
الرعايا األجانب ،والذي يغيط نفقات إعادة الرفات إىل املوطن األصيل ،يف حالة وفاة حامل البوليصة.
يضمن تأمني “احلياة بأمكلها“ حصول حامل البوليصة عىل مزية أو معاش مدى احلياة عند استحقاق
العقد .ميكن احلصول ً
أيضا عىل تأمني احلياة من خالل مدفوعات سنوية إما دورية وإما فردية ،يطلق
علهيا امس “أقساط التأمني“.

و ا خلد ما ت

التأمني عىل احلياة

 pبوليصات التأمني عند التقدم بطلب قرض أو رهن عقاري

إذا قررت التقدم بطلب رهن عقاري أو قرض ،فهناك بوليصات تأمني توفر
أما ًنا إضاف ًيا ،ألهنا تغيط الديون املتبقية للبنك عند وقوع أحداث خطرية
للغاية ،مثل الوفاة أو اإلصابة اخلطرية أو فقدان الوظيفة .وهذا النوع من
بوليصات التأمني قد يوفره ً
أيضا البنك املقدم للقرض .إذا طلب البنك بوليصة
تأمني لتوفري القرض ،فال ميكنه إرغامك عىل استخدام بوليصته.
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مالحظة :يرتبط الوصول إىل مجيع أشاكل التأمني بوجود عالقة معل منتظم.

العربية
التحويل اإللكرتوين

ا أل د و ا ت

ميكنك من خالل التحويل اإللكرتوين أن تطلب من البنك إرسال األموال من حسابك اجلاري إىل حساب
خشص آخر أو رشكة أخرى (املستفيد) .وميكن ً
أيضا إجراء التحويل اإللكرتوين “نقدًا“ ،وذلك من خالل

إحضار األموال إىل نافذة الرصاف .عند إجراء حتويل إلكرتوين ،جيب أن تعيط البنك امسك ولقبك
ورمق حسابك املرصيف الدويل ) (IBANوامس املستفيد ولقبه ورمق حسابه املرصيف الدويل ).(IBAN
رمق احلساب املرصيف الدويل ) (IBANهو رمز دويل حيدد بوضوح هوية مستخدم خدمة الدفع و/أو

احلساب اخلاص مبعامالت الدفع .وهو إلزايم مجليع التحويالت البنكية احمللية وللتحويالت املوجهة إىل
منطقة املدفوعات األوروبية املوحدة )ُ .(SEPAترى التحويالت البنكية داخل  SEPAباتباع اإلجراءات
نفهسا داخل احلدود الداخلية وبني الدول املختلفة.

باستخدام التحويل اإللكرتوين يف إيطاليا أو  ،SEPAتصل األموال إىل احلساب اجلاري لملستفيد خالل

يوم معل واحد؛ وقد يستغرق هذا يومني يف حالة إجراء التحويل اإللكرتوين بمنوذج وريق.

إلجراء حتويل إلكرتوين إىل بلد ال ينيمت إىل  ،SEPAجيب عليك تزويد البنك بامس املستفيد ولقبه
وعنوانه ورمق  IBANاخلاص به (أو رمز آخر حيدد هوية احلساب ،ألن دول العامل ال تنهتج مجيعها

و ا خلد ما ت

نظام الرتمزي نفسه) ورمز التعريف اخلاص ببنك املستفيد :و ُيعرف هذا بامس “رمز  “BICأو “رمز
) “SWIFTانظر ً
أيضا أدناه  ،حتت “حتويل األموال“) ،وذلك باإلضافة إىل امسك ولقبك ورمق IBAN
اخلاص بك.

ختتلف التاكليف من بنك إىل آخر وتعمتد عىل نوع احلساب اجلاري املختار .من األرخص بشلك عام أن
ً
مقارنة بنافذة الرصاف ،ألن العملية
تطلب التحويالت اإللكرتونية عرب التعامل املرصيف عىل اإلنرتنت
تكون آلية.

ومنذ نومفرب  ،2017اكن من املمكن ً
أيضا أن يقوم أحد العمالء بتحويل األموال “فو ًرا“ من حساهبم
إىل حسابات املستفيدين داخل “ .SEPAالتحويل اإللكرتوين الفوري“ هو خدمة جديدة ُتقدم لك يوم من

أيام السنة ويف أي وقت ،حيث ميكن من خالهلا حتويل احلد األقىص لملبلغ احملدد من قبل لك بنك (ال
يزيد عن  15.000يورو) .وألهنا خدمة اختيارية  ،فهي ال ُتقدم إال من قبل عدد قليل من البنوك يف الوقت
احلايل ،لكن البنوك العاملة مضن  SEPAستوفرها تدرجي ًيا لعمالهئا.

اسأل البنك الذي تتعامل معه إذا ما اكنت هذه اخلدمة متوفرة بالفعل ومك تبلغ تلكفهتا.

ا ملرص فية

بطاقة ائمتان
خشصا بال ًغا ولديك حساب جا ٍر للحصول عىل بطاقة ائمتان.
جيب أن تكون
ً
وباستخدام بطاقة ائمتان ،ميكنك إجراء معليات رشاء غري نقدية يف إيطاليا وخارج إيطاليا ،عن طريق

اإلنرتنت وعىل اهلاتف ويف املتاجر ،بغض النظر عن األموال املوجودة يف حسابك اجلاري .وهذا سبب

تمسيهتا ببطاقة “ائمتان“.

ميكنك ً
أيضا استخدام بطاقتك االئمتانية لحسب النقود يف إيطاليا وخارجها ،من فروع البنك املشارك
أو من أجهزة الرصاف اآليل اليت مت متكيهنا للعمل عىل الدائرة الدولية النشطة عىل بطاقتك.
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 pما ينبيغ معرفته

ال يقوم البنك تلقائ ًيا بإصدار بطاقة ائمتان ألي خشص يطلب ذلك .فهو جيري
ً
أوال تقيمي اجلدارة االئمتانية ،وكقاعدة عامة ،من الرضوري أن يكون لديك دخل
يضمن سداد األموال اليت ُتنفق باستخدام البطاقة.

ا ملرص فية

مرح ًبا بمك يف البنك

يمت حسب األموال من حسابك يف أي وقت بعد إنفاق املال (عادة يف غضون
هشر واحد) .من املهم أن تتذكر التحقق من مقدار األموال املوجودة يف
حسابك اجلاري (الرصيد) للتأكد من أن األموال اليت تنفقها ببطاقتك االئمتانية
ميكن سدادها إىل جهة إصدار البطاقة.

حتقق من الشعارات املطبوعة عىل بطاقتك ملعرفة الدوائر اليت تعمل علهيا :يقابل لك شعار دائرة تعمل
عىل تلك البطاقة .عند النظر إىل بطاقتك ،ستعرف ً
أيضا أي نوع من البطاقات يه :بطاقة االئمتان محتل
لكمة “ائمتان“ ،عىل سبيل املثال.

و ا خلد ما ت

 pما ينبيغ معرفته

هناك نوع من بطاقات االئمتان يدىع “املتجددة“ ،واليت ُتستخدم لدفع أقساط املشرتيات اليت تقوم
هبا.

مالحظة :قبل تفعيل البطاقة املتجددة ،اقرأ لك بند يف العقد بعناية شديدة،
مكا جيب أن تفعل دا ً
مئا عند التقدم بطلب قرض.
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ا أل د و ا ت

مالحظة :الستخدام بطاقة االئمتانية ،جيب أن ُتدخل ر ً
مقا رس ًيا  .PINوعادة
ما يتلكف استخدامها إلجراء معلية حسب أكرث مما تتلكفه باستخدام بطاقة
خصم.

العربية

ا أل د و ا ت

تعمتد التلكفة عىل البنك ،وعىل نوع البطاقة واحلساب اجلاري .عادة ما تكون تلكفة البطاقات االئمتانية
سنوية ،مكا ميكن أن تكون الحسوبات النقدية باهظة التاكليف ً
أيضا ،خاصة عندما تكون من بنك آخر.
إن إجراء مشرتيات ببطاقة متجددة يلكفك أكرث ألنك تدفع ً
أيضا فائدة عىل األقساط .يكون سعر الفائدة
عىل األموال اليت ُتنفق عىل أقساط باستخدام بطاقة متجددة أعىل معو ًما من الفائدة املفروضة عىل
أشاكل المتويل األخرى.

بطاقة خصم
جيب أن تفتح حسا ًبا جار ًيا ليك حتصل عىل بطاقة خصم .وميكنك استخدامها لحسب األموال من
أجهزة الرصاف اآليل وإجراء معليات الدفع يف املتاجر املشاركة اليت لدهيا نقطة بيع خمصصة هلذا
الغرض .يف إيطاليا ،ميكن ألغلب بطاقات اخلصم أن تعمل عىل لك من دائريت ®BANCOMAT
و® PagoBANCOMATاحملليتني – واللذان يعمالن بشلك حرصي يف إيطاليا – مكا ميكهنا العمل
عىل الدوائر الدولية.

و ا خلد ما ت

تحمس لك دائرتا ® The BANCOMATو® PagoBANCOMATبحسب النقود ودفع مثن
املشرتيات يف املتاجر يف لك ماكن يف إيطاليا؛ وإذا اكنت البطاقة مرتبطة بدوائر دولية مثل فزيا
إلكرتون وسريوس ومايسرتو ،فميكنك ً
أيضا حسب النقود ودفع مثن املشرتيات باخلارج.
حتقق من الشعارات املطبوعة عىل بطاقتك ملعرفة الدوائر اليت تعمل علهيا :يقابل لك شعار دائرة تعمل
عىل تلك البطاقة .عند النظر إىل بطاقتك ،ستعرف ً
أيضا أي نوع من البطاقات يه :بطاقة اخلصم محتل
لكمة “خصم“ ،عىل سبيل املثال.
باستخدام بطاقة اخلصم ،ميكنك التحقق من رصيد حسابك اجلاري ومن معامالتك ،أو إعادة حشن
هاتفك اجلوال ،أو إجراء معليات اإليداع والحسب ،أو تسديد املدفوعات حبد أقىص لملبلغ الهشري.
عند الدفع أو الحسب ،يمت حسب األموال عىل الفور من حسابك اجلاري :وهذا سبب تمسيهتا ببطاقة
خصم.
الستخدام بطاقة اخلصم اخلاصة بك ،جيب عليك إدخال الرمق الرسي لبطاقتك ) ،(PINباستثناء املبالغ
املنخفضة جدًا عند استخدام بطاقة جمهزة بتقنية “عدم التالمس“ (ال يتعني عليك يف هذه احلالة وضع
بطاقتك داخل القارئ؛ مفجرد قرهبا يكيف(.

ا ملرص فية

تعمتد التلكفة عىل البنك الذي تتعامل معه ونوع احلساب اجلاري الذي اخرتته .يف بعض احلاالت ،تكون
لبطاقة اخلصم تلكفة سنوية ،وقد تكون هناك تلكفة ً
أيضا عىل معليات الحسب النقدي من أجهزة
الرصاف اآليل ،عند حسب األموال معو ًما من أي بنك آخر غري البنك الذي تتعامل معه.
ً
بدال من الحسب النقدي من أجهزة الرصاف
من األهسل الدفع باستخدام بطاقتك مبارشة يف املتاجر،
اآليل.

بطاقة خمزتنة القمية
“خمزتنة القمية“ تعين أن عليك إضافة املال إىل البطاقة قبل استخدامها .ميكنك إضافة األموال من
وقت إىل آخر ،مع حتديد املبلغ الذي تريد إضافته.
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مرح ًبا بمك يف البنك

البطاقة خمزتنة القمية يه حل جيد للشباب الذين ال يتقاضون أج ًرا ،أو ألطفالك.
للحصول عىل بطاقة خمزتنة القمية ،يتعني عليك تقدمي مستند إثبات هوية وترصحي إقامتك؛ وال تتطلب
العديد من البنوك أن يكون لديك حساب جاري.
باستخدام البطاقة خمزتنة القمية ،ميكنك حسب النقود من أجهزة الرصاف اآليل وإجراء معليات الدفع
يف املتاجر املعمتدة يف إيطاليا ،وخارج إيطاليا ً
أيضا ،إذا اكنت البطاقة مربوطة بدوائر دولية.
حتقق من الشعارات املطبوعة عىل بطاقتك ملعرفة الدوائر اليت تعمل علهيا :يقابل لك شعار دائرة تعمل
عىل تلك البطاقة .عند النظر إىل بطاقتك ،ستعرف ً
أيضا أي نوع من البطاقات يه :البطاقة خمزتنة
القمية محتل لكمة “خمزتنة القمية“.

ا ملرص فية

ً
ماال ،زادت األموال.
ويف لك مرة تدفع أو تحسب بالبطاقة ،يقل ما وضعته فهيا من أموال .ولكام أضفت

الستخدام بطاقة خمزتنة القمية ،يتعني عليك إدخال الرمق الرسي للبطاقة ) ،(PINباستثناء املبالغ
املنخفضة جدًا عند استخدام بطاقة جمهزة بتقنية “عدم التالمس“.
حتتوي بعض البطاقات خمزتنة القمية عىل رمق ) ،(IBANوميكهنا تليق أرصدة وإجراء معليات دفع مثل
أي حساب مدفوعات ،عن طريق التحويالت اإللكرتونية ،عىل سبيل املثال ،أو معليات اخلصم املبارش.
تعمتد التلكفة عىل البنك الذي تتعامل معه ،ولكنك تدفع عامة يف البداية ،لرشاء البطاقة ،ولكام أضفت
إلهيا أو حسبت مهنا.

و ا خلد ما ت

ميكنك استخدام البطاقة خمزتنة القمية إلجراء معليات الرشاء عىل اإلنرتنت مبخاطر أقل.

ننصحك حبفظ الرمق الرسي لبطاقتك البنكية  ;PINإذا أردت احملافظة هيلع،
وافصله دا ً
مئا عن بطاقتك (ال تضعه أب ًدا يف حمفظتك أو يف حقيبة يدك مع
بطاقتك) ،وجتنب ختزينه عىل هاتفك اجلوال ً
أيضا.
يف حالة ضياع بطاقتك أو رسقهتا ،أبلغ البنك أو جهة إصدار البطاقة عىل
ً
بالغا إىل السلطات املختصة.
الفور إليقافها ،وقدم
ميكنك العثور عىل أرقام االتصال املجانية يف املوقع اإللكرتوين للبنك أو عىل
أجهزة الرصاف اآليل.
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ا أل د و ا ت

مالحظة مجليع بطاقات االئمتان واخلصم وخمزتنة القمية:
لتوفري األمان لك

العربية
قرض مقابل ُخس الراتب أو املعاش

ا أل د و ا ت

إذا كنت تعمل بعقد طويل األمد أو متقاعدًا ،فإن إحدى طرق احلصول عىل قرض بنيك يه “قرض
مقابل ُخس الراتب أو املعاش“.
ً
قرضا خشص ًيا يسدده صاحب العمل  /مقدم املعاش ،وحيجز تلقائ ًيا مبل ًغا ما يصل إىل
مينحك البنك
ُخس ( )%20الراتب أو املعاش الهشري.

جار
حساب
ٍ
هذه أمه خدمة ألن مجيع اخلدمات البنكية األخرى مرتبطة باحلساب اجلاري .يتيح لك احلساب اجلاري
إجراء مجيع املعامالت البنكية األخرى ،مثل سداد املبالغ املستحقة وتلقهيا ،واإليداع املبارش للراتب،
واحلصول عىل بطاقة خصم أو بطاقة ائمتان ،واحلصول عىل تأمني ،والتقدم بطلب قرض ،وكتابة
الشياكت ،ودفع الفواتري ،وإدارة املدخرات .جيوز تجسيل احلساب اجلاري واستخدامه من قبل خشص
واحد أو أكرث ،أو تجسيله واستخدامه من قبل معل جتاري.
تقدم العديد من البنوك اإليطالية حسابات جارية خبدمات إضافية (حزمة احلسابات اجلارية) ،لتلبية
احتياجات الرعايا األجانب.

و ا خلد ما ت

عاد ًة ما يكون فتح احلساب اجلاري جمان ًيا ،لكن قد تكون هناك رسوم رضيبية .إال أن استخدام
احلساب اجلاري ،مثل مجيع اخلدمات املرصفية ،له تلكفة ويعمتد هذا عىل نوع احلساب الذي اخرتته
وكيفية استخدامه.
قبل اختيار احلساب ،تذكر أن هناك تاكليف ثابتة (مثل الرسوم ،ويه سعر ثابت وعادة ما تكون ر ً
مقا
هشر ًيا) وتاكليف متغرية ملختلف املعامالت .ومن املعملات املفيدة لتقيمي تاكليف احلساب اجلاري مؤرش
إمجايل التلكفة ) (ISC – Indicatore Sintetico di Costoالوارد يف بيان معلومات احلساب
اجلاري .يقدم مؤرش إمجايل التلكفة فكرة عن إمجايل تلكفة احلساب اجلاري ،استنادًا إىل النفقات
والعموالت اليت ميكن فرضها عىل العميل خالل العام ،دون النظر إىل الرسوم والرضائب.

 pما ينبيغ أن تفعله إذا أردت حتويل خدمات الدفع من حساب إىل آخر

ا ملرص فية

إذا قررت نقل بعض خدمات الدفع أو مجيعها أو الرصيد اإلجيايب املوجود
يف حسابك احلايل (سواء مقت بإغالقه أو ال) إىل حساب آخر ،فميكنك القيام
بذلك عن طريق سؤال البنك اجلديد مبارش ًة .سيرسي التحويل يف التارخي
الذي تشري إليه ( 12يوم معل عىل األقل بعد تارخي تقدمي الطلب) وهو جماين.
يقدم كال البنكني املساعدة الالزمة لبدء اإلجراء بشلك حصيح ومضان جناحه.
ملزيد من املعلومات ،ميكنك الرجوع إىل السياسة املعنية عىل موقع ABI
اإللكرتوين ).(www.abi.it
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يرسل البنك كشف حساب بنيك إىل عنوان مزنل العميل مرة واحدة لك عام عىل األقل :وهو قامئة ميكنك
من خالهلا التحقق من مجيع املعامالت اليت أجريهتا وتاكليف حسابك اجلاري.

حساب أسايس
هذه اخلدمة ،املقدمة وف ًقا للواحئ األوروبية والوطنية ،عبارة عن حساب مدفوعات مممص ألي خشص لديه
احتياجات مرصفية بسيطة ،مثل إجراء اإليداعات وحسب األموال واإليداع املبارش للراتب واحلصول
عىل بطاقة خصم وبطاقة مدفوعات ميكن استخدامها ً
أيضا عرب اإلنرتنت .ال ميكن منح خطوط االئمتان
أو الحسب عىل املكشوف حلساب أسايس.

ا ملرص فية

مرح ًبا بمك يف البنك

حساب إيداع
ختتلف حسابات اإليداع عن احلسابات اجلارية ،ألن أي إيداع مايل بسيط يضمن احلصول عىل عائد
معني.
عادة ما تكون حسابات اإليداع جمانية ،ولكن ميكن إيداع األموال وحسهبا فقط ،كنوع من “احلصالة“
ملدخراتك.
ختتلف تلكفة هذا احلساب من بنك إىل آخر ،ولكهنا منخفضة بشلك عام .قد يعمتد عائد حساب اإليداع
عىل الفرتة الزمنية اليت يمت خالهلا تقييد األموال املودعة.
ال تقدم مجيع البنوك هذه اخلدمة.

و ا خلد ما ت

ختتلف تلكفة هذا احلساب من بنك إىل آخر ،ولكهنا منخفضة بشلك عام ،مع رسوم تمشل عددًا معي ًنا
من املعامالت ،وإماكنية الدفع بشلك فردي مقابل املعامالت اليت تمت خارج نطاق حمدد .احلساب
األسايس جماين ألنواع معينة من العمالء واملتقاعدين األقل ً
حظا.

يشار إىل هذا يف لغتنا اليومية باخلصم املبارش من حسابك .إهنا خدمة
مرتبطة يف الواقع باحلساب الذي يحمس للبنك بإجراء معليات دفع منتمظة
من أجلك تلقائ ًيا ،مثل دفع فواتري الغاز واملياه واهلاتف ،باإلضافة إىل أقساط
الرهن العقاري و/أو القرض ،مع حتصيل الرسوم من حسابك اجلاري .تتطلب
ً
أوال التوقيع عىل منوذج يفوض الواكلة أو الرشكة اليت تدين هلا
منك اخلدمة
باملال بتحصيل الرسوم من حسابك .ومكا هو احلال مع التحويالت البنكية،
تتبع مجيع اإليداعات املبارشة داخل  SEPAاإلجراءات نفهسا داخل احلدود
الداخلية وبني الدول املختلفة .خدمة اخلصم املبارش بأسعار معقولة ً
أيضا:
و ُتقدم يف العديد من البنوك جما ًنا أو بسعر منخفض عىل أي حال.

21

ا أل د و ا ت

 pنظرة فاحصة :خصم مبارش وخدمة ““CBILL

العربية

ا أل د و ا ت

مالحظة :عند املطالبة بتفعيل خدمة اخلصم املبارش ،جيب أن تراقب رصيدك،
للتأكد من وجود ما يكيف لدفع املبالغ املطلوبة.

حساب مدفوعات
هذا حساب حيتفظ به مستخدم واحد أو أكرث خلدمات الدفع يف أحد البنوك إلجراء معامالت مثل
معليات اإليداع والحسب وحتويل األموال (واليت يشار إلهيا بامس “معامالت الدفع“(.
تقوم البطاقات خمزتنة القمية اليت حتتوي عىل رمق  IBANبوظيفة حسابات املدفوعات ً
أيضا ،فهي
تحمس حلاملهيا بتليق املدفوعات وإرساهلا عن طريق التحويل اإللكرتوين أو اخلصم املبارش بالطريقة
نفهسا املتبعة يف أي حساب مدفوعات عادي.

و ا خلد ما ت

مالحظة :احلساب اجلاري هو “حاوية“ خدمات من خمتلف األنواع (خدمات
الدفع واخلدمات املالية وصناديق الودائع اآلمنة وغريها) .حساب املدفوعات
عبارة عن “حاوية“ أصغر ال توفر سوى خدمات الدفع ،مما يحمس للعميل
بإرسال مدفوعاته وتلقهيا عىل احلساب .ميكن ً
أيضا تقدمي حساب مدفوعات من
قبل كيانات غري بنكية معمتدة من .Banca d’Italia

جار
حساب ادخار يف دفرت حساب
ٍ
حساب االدخار يف دفرت احلساب اجلاري هو عبارة عن طريقة إلدارة مدخراتك ،ويضمن توفري عائد
معني ،مثل حساب اإليداع.
وباستخدام حساب االدخار يف دفرت احلساب اجلاري ،ميكنك فقط حسب األموال من فرع البنك الذي
تتعامل معه وإيداعها فيه  -ال يشء آخر .لكام مقت باإليداع أو الحسب ،توضع عالمة عىل املعاملة يف
دفرت احلساب اجلاري ،مع اإلشارة إىل املال املتبيق بعد املعاملة.

ا ملرص فية

ختتلف التلكفة من بنك إىل آخر.

مالحظة :احتفظ بدفرت احلساب اجلاري يف ماكن آمن .يف حالة ضياعه،
أبلغ البنك والسلطات القضائية عىل الفور .وبعد  90يو ًما ،ميكنك احلصول عىل
دفرت حساب آخر بدي ً
ال عن احلساب الذي أضعته.
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قد يمت حتصيل الرضائب عىل مجيع أنواع العالقات املختلفة املذكورة أعاله.
جيوز فرض رمس الدمغة باملبالغ اليت حيددها القانون ،لك حالة عىل حدة،
باإلضافة إىل  %26رضيبة مقتطعة تطبق عىل الفائدة اليت جينهيا العميل من
البنك .يف لكتا احلالتني ،يتعني عىل البنك دفع هذه املبالغ إىل الدولة.

ا ملرص فية

مرح ًبا بمك يف البنك

إقراض أصغر
اإلقراض األصغر هو أداة مالية هتدف إىل اإلدماج االجمتايع واملايل لألفراد (األخشاص الطبيعيني

واملرشوعات الصغرية) الذين جيدون صعوبة يف الوصول إىل األشاكل التقليدية لإلقراض .ويعد العنرص
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• إن حتويل النقدية واألدوات املالية حلاملها بقمية  3000يورو أو أكرث بني
األفراد العاديني وعدم االعمتاد عىل أطراف خمولة مثل البنك ممنوع .وينطبق
هذا ً
أيضا عىل معليات التحويل املقتطعة (مثل عدد من الشياكت الخشصية،
حىت لو اكنت قمية لك مهنا أقل من  1000يورو(.
• وحيظر فتح حسابات ادخار يف دفرت احلساب اجلاري أو حسابات أخرى
)وكذلك استخدامها إذا ُفتحت يف بلد أجنيب) يف شلك جمهول ،وتجسيلها
بامس ومهي.
• وميكن فقط تعيني حسابات االدخار يف دفرت حساب بريدي أو بنيك .إذا كنت
ال تزال محتل دفاتر حسابات حلاملها ،فسيكون لديك حىت  31ديمسرب 2018
إلغالقها .وحيظر حتويلها.
• تطبق العقوبات التالية:
 من  250إىل  500يورو عىل حتويل دفرت احلسابات حلاملها وعىل عدمإغالقها قبل  31ديمسرب .2018
 من  10إىل  %40من الرصيد عىل استخدام حسابات أو دفاتر حساباتمجسلة بشلك زائف أو جمهول اهلوية.

و ا خلد ما ت

 pمعلومات مهمة

العربية

ا أل د و ا ت

األسايس لإلقراض األصغر هو توفري “اخلدمات املساعدة“ اليت هتدف إىل احلد من خماطر اإلعسار
لدى املقرتضني .هناك نوعان من اإلقراض األصغر:
• “اإلقراض األصغر االجمتايع“ ،املممص لألفراد الضعفاء اقتصاد ًيا واجمتاع ًيا ،حبد أقىص 10.000
يورو ،وبدون مضان .جيب أن تكون القروض مصحوبة بتوفري اخلدمات لملقرتضني ملساعدهتم عىل
إدارة مزيانية األرسة (عىل سبيل املثال ،إدارة التدفقات النقدية الواردة والصادرة(.
• “اإلقراض األصغر التجاري“ ،للذين ينوون بدء أو تعزيز نشاط معل مستقل أو مرشوع صغري ،مقابل
مبالغ ال تتجاوز  25.000يورو .هذه القروض غري مدعومة بضامنات ،ويصاحهبا تقدمي خدمات
مساعدة ملساعدة املقرتضني ومراقبهتم.
هذه ليست جمرد قروض صغرية ،لكهنا إمداد متاكمل من اخلدمات املالية وغري املالية.

و ا خلد ما ت

مالحظة :سيجري البنك دا ً
ميا للجدارة االئمتانية لملقرتض ،والنشاط
مئا تقي ً
التجاري الذي يعزتم البدء به حسب االقتضاء ،قبل منح اإلقراض األصغر ،من
أجل تقيمي قدرته عىل سداد الدين.

منوذج F24
منوذجا يدىع “ “F24لدفع الرضائب (الرضائب املبارشة ،رضيبة
يستخدم األفراد والرشاكت اخلاصة
ً
القمية املضافة ،الرضائب البديلة) ،واملسامهات وأقساط التأمني (عىل سبيل املثال ،مسامهات الضامن
االجمتايع يف  INPSأو  ،INPDAPومسامهات اخلدمة االجمتاعية يف  INPSأو .(INAIL
يتيح لك المنوذج  F24تعويض النقود اليت جيب عليك دفعها مبا ستحصل هيلع من أموال ،مع دفع الفرق
يف معاملة واحدة.

ا ملرص فية

ميكنك تقدمي النخسة الورقية لمنوذج  F24يف فرع البنك الذي تتعامل معه ويف واكالت التحصيل
وغريها من مقديم خدمات الدفع ،أو ميكنك تعبئته عىل اإلنرتنت:
• عىل املوقع اإللكرتوين ملصلحة الدخل القويم Fisconline) Agenzia delle Entrateلألفراد
و Entratelحلاميل أرقام تجسيل رضيبة القمية املضافة) ،حيث ميكنك إجياد املزيد من املعلومات
عن كيفية إجراء معليات الدفع.
• عىل املوقع اإللكرتوين للبنك الذي تتعامل معه (التعامل املرصيف من املزنل  /املعامالت املرصفية عىل
اإلنرتنت لألفراد و /CBI – Corporate Banking Interbancarioالتعامل املرصيف عن بعد
حلاميل أرقام تجسيل رضيبة القمية املضافة(.
• عىل موقع  Poste Italianeاإللكرتوين.
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ميكن حلاميل أرقام تجسيل رضيبة القمية املضافة (الذين يعملون حلساهبم اخلاص ،واملهنيني املستقلني،
واحلرفيني ،والرشاكت) الدفع عن طريق اإلنرتنت فقط.
ميكنك تفويض مديرك املايل أو هيئة اخلدمة االجمتاعية اليت تتبع هلا لتقدمي منوذج  F24اخلاص بك.
خدمة منوذج  F24جمانية.

الرهن العقاري
حنن نستخدم مصطلح “الرهن العقاري“ بوجه عام لإلشارة إىل قرض عقاري  -وهو قرض لرشاء مزنل،
مضمون برهن ،أو قسط رهن (انظر املالحظة أدناه) ،عىل املزنل نفسه.

ا ملرص فية

مرح ًبا بمك يف البنك

 pما ينبيغ معرفته

يتعني عليك قانو ًنا ،عند رشاء مزنل ،أن تتقدم بطلب تأمني إلزايم يغيط
خماطر اندالع احلرائق  /اإلنفجارات .ميكن لملقرض ً
أيضا أن يقدم لك هذا
التأمني.

لطلب رهن عقاري ،جيب عليك عامة:
• إحضار مستندات معينة إىل البنك الذي تتعامل معه (بطاقة اهلوية أو جواز السفر أو مستند السفر
لملستفيدين من امحلاية الدولية والرمق الرضييب وترصحي اإلقامة(.
• توفري معلومات عن املوارد املتاحة والدخل اخلاص بك من العمل أو العمل املستقل ،وعادة ما يمت تقدمي
منوذج يدىع  – Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente) CUDهشادة
فردية بالدخل من العمل) ،أو آخر قسمية راتب أو ترصحي من جهة العمل.
• إحضار مجيع املستندات اخلاصة باملزنل املراد رشاؤه (عىل سبيل املثال ،عقد البيع األويل ومستندات
تجسيل األرض والهشادات وغريها(.
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تكون مدة الرهن العقاري عادة ما بني مخسة إىل ثالثني عا ًما ،وال يمت عامة متويل القمية الاكملة لملزنل.
توجد ً
أيضا نفقات إضافية من أجل التحقيق (املرحلة اليت يبدأ فهيا البنك إجراء المتويل وتقيمي اجلدارة
املقيني بتقيمي مثن املزنل) .ضع يف حسبانك أنك ستضطر ً
أيضا
االئمتانية) والتقيمي (حني يقوم أحد
ّ
إىل دفع أجر اكتب العدل الذي يقوم بصياغة سند بيع املزنل واتفاقيات القرض.

و ا خلد ما ت

تمت خدمة الدين مبدفوعات دورية عامة ما تكون لك هشر أو لك ثالثة أو ستة أهشر .قد يكون مبلغ
الدفعة هو نفسه دا ً
مئا ،أو خيتلف من وقت إىل آخر ،اعمتادًا عىل سعر الفائدة املختار ،والذي قد يكون
مزجيا من االثنني.
ريا أو
ً
ثاب ًتا أو متغ ً

العربية

ا أل د و ا ت

مالحظة :الرهن العقاري هو الزتام مايل يمت تقيميه بعناية فائقة ،ألنه يسمتر
مع الوقت ويؤثر بشلك كبري يف إنفاقك الهشري .جيب أال يتجاوز مبلغ الدفعة
ثلث راتبك ،حبيث ميكنك التأكد من قدرتك عىل دفع الفواتري وتغطية النفقات
اليومية وغري املتوقعة ،وكذلك يف حالة حدوث خفض حممتل يف الدخل بسبب
املرض أو اإلصابة أو فقدان العمل .من املهم أن تضع يف حسبانك أنه إذا اكن
ريا ،فقد ترتفع قمية املبلغ الذي تدفعه  -حىت بقدر كبري.
سعر الفائدة متغ ً
يعمتد منح الرهن العقاري عىل تقيمي البنك وعىل قدرة املقرتض عىل سداد
الدفعات.
عندما مينحك البنك القرض ،يصبح مزنلك مضا ًنا للبنك (تأمني) .جيب دفع
األقساط دا ً
مئا عىل الفور؛ وإال فإنك ختاطر بفقدان ملكية مزنلك.

و ا خلد ما ت

ً
قرضا من
إذا كنت ترغب يف جتديد وحتسني مزنلك ،ولكنك ال متلك املال الالزم لذلك ،فميكنك أن تطلب
البنك.

 pصندوق مضان حمل اإلقامة الرئييس )Fondo di garanzia
(per la prima casa

ا ملرص فية

يدمع هذا الصندوق احلصول عىل االئمتان من خالل إصدار مضانات تصل
إىل  %50من الدفعات الرئيسية للرهن العقاري املقدمة من البنوك أو الوسطاء
املاليني.
جيب أال يتجاوز القرض  250.000يورو ،وجيب أن هيدف لرشاء عقار
ُيستخدم مكقر رئييس ،دون مكاليات ،وألمعال الرشاء والتجديد وزيادة كفاءة
الطاقة.
يتعهد املقرضون بعدم مطالبة املقرتضني بضامنات إضافية غري تأمينية،
وف ًقا للحدود اليت يحمس هبا الترشيع املعمول به ،خارج الرهن العقاري عىل
املمتلاكت .ال يتقيد احلصول عىل أموال الصندوق ،الذي يسهتدف مجيع
املقرتضني احملمتلني ،حبدود للدخل ،ولكن تكون األولوية ملا ييل :زوجني شابني
أو األرس اليت لدهيا عضو واحد عىل األقل دون سن  35عا ًما أو لدهيا طفل
قارص ،والشباب دون سن  35عا ًما يف عالقة معل غري قياسية ،أو املستأجرين
يتبع
26
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 pقابلية الرهن العقاري للتحويل
مبوجب القانون ،ووف ًقا لملادة  -120فصل قانون البنوك املوحد )Testo
 ،(Unico Bancario - TUBميكنك نقل الرهن العقاري من بنك إىل آخر
)“قابلية التحويل“) .وينتج عن ذلك نقل الرهن العقاري مبوجب الرشوط
واألحاكم املنصوص علهيا بني املقرتض والوسيط الذي يمت نقل الرهن
العقاري إليه.
جيب إرسال الطلب إىل البنك الذي سيمت نقل الرهن العقاري إليه.
ستستمكل العملية يف غضون  30يوم معل من التارخي الذي يطلب فيه
املقرتض من البنك اجلديد احلصول عىل مبلغ الدين املتبيق احملدد من
املقرض األصيل.
ال ميكن مطالبة املقرتض بدفع نفقات أو معولة منح القرض اجلديد ،ألغراض
التحقيق وأغراض معليات جسل األرايض عند نقل الرهن العقاري .ال جيوز
فرض أي تاكليف من أي نوع ،وستظل املزايا الرضيبية ،مثل تلك املتعلقة
برشاء حمل إقامة رئييس ،قامئة.
وإذا رغب املقرتض يف ممارسة خيار قابلية التحويل ،فال يزال بإماكن املقرض
واملقرتض االتفاق عىل إحداث تغيري ،دون أي نفقات ،يف أحاكم ورشوط
االتفاقية القامئة ،بعقد خاص ال يتطلب املصادقة.

و ا خلد ما ت

يف املساكن اململوكة ملؤسسات اإلساكن العامة املستقلة )Istituti
 .(autonomi per le case popolariبالنسبة للقروض ذات األولوية،
فإن احلد األقىص ملعدل النسبة املوئية السنوية للرهن ) (TAEGاملطبق عىل
القروض يساوي متوسط املعدل اإلمجايل الفعيل للقروض وف ًقا للنرشة ربع
السنوية لوزارة االقتصاد والشؤون املالية مبوجب القانون رمق  108يف 7
مارس .1996
ميكن للبنوك والوسطاء املاليني املشاركني يف املبادرة ،ويه قامئة متوفرة
عىل املوقع اإللكرتوين لملدير  ،Consap Spaتعليق الدفعات و/أو اختاذ
تدابري اختيارية أخرى محلاية املقرتضني الذين يواجهون صعوبات يف تسديد
قروضهم.

ا ملرص فية

تواصل

العربية

ا أل د و ا ت

 pاعادة متويل رهنك العقاري

تتألف إعادة متويل رهنك العقاري من تغيري الرشوط التعاقدية للرهن العقاري
األصيل مع البنك/الوسيط املايل .عاد ًة ما يطلب املقرتض إعادة المتويل من
أجل تقليل مبلغ الدفعة من خالل تغيري املعدل التعاقدي من ثابت إىل متغري
عىل سبيل املثال أو العكس ،وذلك لالستفادة من الفرص اليت يوفرها اخنفاض
أسعار الفائدة يف السوق ،أو إلطالة مدة تسديد أصل الدين.
هذه العملية ليست إلزامية لملقرض.

معاش تمكييل
مكا يويح االمس ،يتيح لك املعاش التمكييل اإلضافة إىل معاشك احلكويم من خالل دفع مبالغ منتمظة
لتليق دخل ،أو اسرتداد رأس املال املرتامك يف ظل ظروف معينة.

و ا خلد ما ت

وميكن اختاذ املعاش التمكييل باستقاللية أو ميكن يعمتد عىل اتفاق مع صاحب العمل :مبجرد اختيار
صيغة لملعاش التقاعدي (خطة مت التفاوض علهيا أو صندوق معاش تقاعدي مفتوح أو خطة معاش
فردية) ،يدفع لك من املوظف وصاحب العمل مبل ًغا حىت وقت التقاعد (ما مل يتفق عىل خالف ذلك مع
صاحب العمل(.

خطة مجتيع
جتعل خطة التجميع من املمكن استمثار مبالغ صغرية حىت يف صندوق مشرتك ،وأن حتصل عىل أجر
وف ًقا لقدراتك (عىل سبيل املثال ،لك هشر أو اثنني أو ثالثة أو ستة أهشر) .الصندوق املشرتك هو أداة
استمثار ادخاري مجايع تديرها رشاكت متخصصة.
ميكنك االختيار بني خمتلف أنواع الصناديق :ولكام ارتفعت املاكسب احملمتلة ،زاد اخلطر .يفرض
الصندوق نفقاته اخلاصة ،مما يؤثر يف نتاجئ االستمثار .قد خيضع الدخل للرضيبة ،إن وجد.

ا ملرص فية

تسمتر خطة التجميع عادة مخسة أو ستة أعوام ،ولكن إذا حدث يف مرحلة معينة أنه مل يعد هناك املزيد
من املال الدخاره ،أو أنك احتجت جفأة إىل املال ،فميكنك التوقف عن الدفع يف أي وقت ،واسرتداد
األهسم املكتتب فهيا من األموال.

 pما ينبيغ معرفته

يؤدي االستمثار الذي له عائد إىل املال املستمثر باإلضافة إىل املكسب (مردود
ً
ماال أقل مما استمثرته.
إجيايب) ،لكن االستمثار الذي ليس له عائد سيرتك لك
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يمتزي لك منتج استمثاري بمساته اخلاصة .تأكد من أنك تعرف لك التاكليف املمكنة ،مبا يف ذلك تلك
املتعلقة باخلروج املبكر.

قرض مسهتدف
إذا كنت حباجة إىل سيارة أو السفر أو رشاء الكتب املدرسية ألطفالك أو أثاث لبيتك أو أجهزة مزنلية أو
سلع إلكرتونية وال متلك املال يف الوقت احلايل ،فميكنك أن تطلب من احملل أو البنك الذي تتعامل معه
ً
قرضا “مسهتد ًفا“ ،وهو قرض خمصص لرشاء ذلك املنتج.
يقدم البنك القرض بعد التحقق من وضع املقرتض وقدرته عىل تسديد القرض.

ا ملرص فية

مرح ًبا بمك يف البنك

مالحظة :إذا كنت ترغب يف رشاء يشء ما بالقسط ،فال تفكر فقط يف
مبلغ القسط الذي سيتعني هيلع دفعه ،لكن انتبه يف املقام األول إىل
معدل النسبة املوئية السنوية للرهن ) ،(TAEGمما يحمس لك بفهم إمجايل
تلكفة القرض ،وما تدفعه من فائدة ونفقات عىل وجه اخلصوص.

قرض جتاري
ميكن للبنوك إقراض األموال للرعايا األجانب الذين يقررون بدء نشاط مستقل أو فتح رشكة خاصة هبم
يف إيطاليا.

و ا خلد ما ت

قد تكون دفعات القرض ثابتة أو متغري ،تب ًعا للخطة اليت اتفقت علهيا مع البنك .واستنادًا إىل املبلغ
ومدة القرض ،وإىل تقيميات البنك ،فقد يتعني عليك تقدمي مضانات للحصول عىل املبلغ الذي حتتاج إليه.

قرض خشيص
ميكنك ً
أيضا تقدمي طلب إىل البنك إذا كنت حباجة إىل أموال للنفقات اليومية مثل فواتري املرافق
والنفقات الطبية والرضائب والكتب املدرسية ،أو حلاجة غري متوقعة.
عند التقدم بطلب قرض خشيص ،سيطلب منك البنك عامة بعض املستندات:
• بطاقة اهلوية أو جواز السفر ،مستند السفر يف حالة املستفيدين من امحلاية الدولية
• رمق الرمز الرضييب
• ترصحي اإلقامة
• عقد العمل
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ا أل د و ا ت

وميكهنا مساعدتك يف اختيار احلساب اجلاري والقرض األنسب لعملك الفعيل أو احملمتل .ويه تعمل
معك ملعرفة ما حتتاج إليه وسبب احتياجك إليه والوقت الذي ميكنك استغراقه لسداد القرض.

العربية

ا أل د و ا ت

لتسديد القرض للبنك الذي تتعامل معه ،سيتعني عليك دفع مبلغ (ثابت عامة) بانتظام (لك هشر عاد ًة).
ً
دامئا معدل النسبة املوئية السنوية للرهن
يمشل هذا املبلغ جز ًءا من سداد أصل الدين والفائدة .راجع
) ،(TAEGمما يتيح لك معرفة املبلغ الذي ستدفعه مقابل الفائدة والنفقات ،باإلضافة إىل
أصل الدين.

حتويل األموال
ميكنك استخدام حتويل األموال إلرسال املال من إيطاليا إىل موطنك.
ميكنك حتويل األموال يف البنك باستخدام حتويل إلكرتوين أو بطاقة خمزتنة القمية.
ً
أوال أو تفضل بزيارة
ختتلف تلكفة حتويل األموال من بنك إىل آخر .اسأل البنك الذي تتعامل معه
 ،www.mandasoldiacasa.itحيث ميكنك املقارنة بني تاكليف خدمة حتويل األموال اليت تقدمها
البنوك وخمتلف الرشاكت اإليطالية.
حتويل األموال يف البنك يكون أبطأ من استخدام رشاكت أخرى ،لكنه ً
أيضا أقل تلكفة .إذا كنت حباجة
إىل إرسال األموال إىل ماكن بعيد ،أو برضورة ملحة ،فإن بعض البنوك تقدم هذه اخلدمة من خالل
اتفاقيات توصلوا إلهيا مع رشاكت حتويل األموال ،عىل الرمغ من أن تلكفهتا أكرب قلي ً
ال.

و ا خلد ما ت

 pما ينبيغ معرفته

وباإلضافة إىل التاكليف ،قد خيتلف وقت وصول األموال إىل وجههتا من بنك
إىل آخر.

ا ملرص فية

هل لديك مشلكة مع أحد البنوك؟
إذا حدث خطأ ،أو اكنت لديك مشلكة مع أحد البنوك (حىت لو مل يكن البنك
الذي تتعامل معه) ال ميكنك حلها يف الفرع أو مركز االتصاالت ،فميكنك الكتابة
إىل مكتب الشاكوى ) (ufficio reclamiالتابع للبنك والذي سيوفر لك
ٍ
راض عن اإلجابات ،أو إذا مل يمت الرد عىل شكواك خالل
األجوبة .إذا كنت غري
 30يو ًما ،فميكنك ،وف ًقا للحالة ،االتصال جبهة التحكمي املايل واملرصيف ،أو
جهة التحكمي يف املنازعات املالية ،أو اهليئة اإليطالية لإلرشاف عىل التأمني.
إذا كنت تعتقد أنك تعرضت للمتيزي ،فميكنك االتصال مبؤسسة UNAR
) (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razzialiعن طريق
عن طريق االتصال بالرمق املجاين  ،901010 800أو بزيارة .www.unar.it
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