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 يـحق لـكل شـخص في ألـمانيا فتح حساب بنكي، وهذا
.2016حدّده الـقانون في عام 

مـن لـه الـحـق في فـتـح احلـسـاب؟

  شLLخص ال يـLLزال غLLير مـLLتوفLLر لLLديLLه حLLساب ويـLLسكن فLLيكـLLل
 االحتLLLاد األوروبLLLي لLLLه الـLLLحق فLLLي مـLLLثل هLLLذا الـLLLحساب، وهLLLو

 . كLمـا أن هLذا يـLحقمـLعروف بــLحـساب مــLصـرفLي أسـLاسـLي
 لـLLألشLLخاص الLLذيLLن لـLLيس لـLLهم مـحLLل إقLLامLLة ثLLابLLت، وكLLذلLLك

لـألشخاص الذين يطلبون اللجوء.

؟مـا هو احلساب الـمصرفي األساسي

 احلساب الـLمصرفLي األسLاسي هو عLبارة عLن حLساب مLصرفLي
 عLLLادي يـLLLمـكنك الLLLسحب واإليLLLداع مLLLن وإلLLLى الLLLرصLLLيد. كـLLLما
سـمح احلLLساب الـLLبنكي بLLاسLLتخدام الLLسحب اآللLLي، ويLLعني  وي

اخلصـم الـمباشر من احلساب وكـذلك التحويالت البنكية.
وال يجوز عادة جتاوز احلد األدنى للرصيد، أي أن احلساب
 ال يLLزودك بLLائLLتمان. واحلLLساب عLLادة هLLو لLLيس مLLجانLLا؛ وحتLLق
 لLلبنوك فLرض الLرسLوم، ولLكن هLذه الLرسLوم يـLجب أن تLكون فLي
دا. ويLLُسمح لLLلـبنك فLLي دود الـLLمعقول وأالّ تLLكون بLLاهLLظة ج  ح
 إغLLالق احلLLساب فLLي حLLاالت محLLددة فLLقط. (ويـLLمكن أن يجLLري
 عLLلى شLLكل حLLساب يLLتمتع صLLاحLLبه بLLاإلعLLفاء مLLن احلجLLز عLLلى
الرصيد، وهذا يعني أن رصيده البنكي معفى مبـبلغ محدد

من احلجز عليه.)

 أين يـتـوفر لـك الـحسـاب الـمصرفي
األساسي؟

 Sparkasseتقدم كافة الـبنوك الـمتداولة وبنوك شباركاسة 
 احلساب الـمصرفي األساسي. ويـمكنك تقدمي الطلب مباشرة
 في البنك أو في شباركاسة، أو في مـوقع هيئة الرقابة الـمالية

www.bafin.de) حتت عنوان BaFinاالحتادية (

 كـيف أتصرف في حال أن الـبنك ال يلبّي
طلبي في احلصول على حساب لديه؟

 فLي حLالLة عLدم تLلـبية الLبنك لLرغLبتك فLي فLتح حLساب لـLديLه فLتتوفLر
لـك وسائل مختلفة للـتصرف حيال ذلك:

 ، هLLذهBaFin. تLوجLه إلى هيئة الLرقLابLة الـLمالLية االحتLاديLة 1
 تLLLLLقوم بLLLLLالLLLLLتالLLLLLي بLLLLLفحص طLLLLLلبك مـLLLLLجانLLLLLا. فLLLLLي الـLLLLLموقLLLLLع

www.bafin.deذهLة هLطباعLم بLذلك. قـLتمارة لLتجد اسLس  
االستمارة وتعبئتها بالكامل وإرسالها بالبريد إلى:
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 . أو توجه إلLى اجلLهة الـLمختصة لLلتوافLق بLني الLطرفLني. هLذه2

 اجلLهة مLن شLأنLها الـLمساعLدة وحLل اخلLالف مLع الLبنك. والLبنك
هو الذي يدلّك على عنوان اجلهة الـمختصة.

في حال أن هذا لـم يكن مجديا:

 . تـسLتطيع أن تLوضLّح الـLمسألة مLع الLبنك قLانLونLيا عLن طLريLق3
الـمحكمة. ومن أجل ذلك عليك تقدمي دعوى في هذه احلالة.
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