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Dağıtım hakkında bilgilendirme:
Bu baskı materyali. Hür ve Hansa Şehri Hamburg
Senatosunun kamu hizmetleri çerçevesinde çıkarılmış
olup, ne partiler, ne adaylar ne de seçim personeli
tarafından seçim propagandası maksadıyla veya başka
bir amac ile Eyalet hükümetinde bulunan münferit
siyasi gurupların lehine taraf tutma gibi yorumlanır
şekilde kullanılamaz.

BANKA HESABI
AÇMA HAKKI

Nerede temel hesap açılabilir?

Almanyada her insan bir banka hesabı açma
hakkına sahiptir. Bu hak, 2016 yılında bir kanun
ile kesinleştirilmiştir.

Tüm mevcut bankalar ve tasarruf bankaları da
(Sparkasse), bu temel hesabı açıyorlar. Başvuru
formu, söz konusu banklarda mevcuttur.
Veya internette Federal Mali Hizmetler Teftiş
Dairesinin (BaFin) www.bafin.de adlı sitesinde.
Ve eğer banka bana hesap açmıyorsa?

Bu kimler için geçerlidir?
Halen banka hesabına sahip olmayan ve Avrupa
Birliğinde outran herkesin, böyle bir banka
hesabına sahip olma hakkı vardır. Bu sözkonusu
hesabın adı, temel hesaptır (basit banka hesabı).
Bu hesaba sahip olma hakkı, sabit ikamet yerleri
olmayan ve sığınma başvurusunda bulunan
şahıslar için de geçerlidir.
Temel hesap nedir?
Temel hesap, basit bir banka hesabıdır. Bu hesaba
para yatırılıp ve çekilebilinir. Ayrıca otomatik
olarak ve talimat ile para çekmek mümkündür.
Havale etmek de aynı keza.
Hesaptan genelde fazla para çekilemez. Yani,
bu hesabın kredisi yoktur. Ve bu hesap, ücretsiz
değildir. Banka, bunun için harç talep edebilir. Bu
harçlar, ölçülü miktarda olmalı ve fazla yüksek
olmamalıdır. Bu hesabın banka tarafından
feshedilmesi, sadece belli durumlarda mümkündür
(bu hesap, Hacizden Himaye Hesabı şeklinde de
olabilir. Yani, ancak belli bir meblağdan sonra
hacizin mümkün olduğu bir hesap şeklinde).

Eğer banka hesap açmıyorsa, buna karşı aşağıda
belirtilen çeşitli yollara başvurabilirsiniz:
1. BaFin e başvurunuz. Orada sizin başvurunuz
ücretsiz bir şekilde incelenir. www.bafin.de
adresinde form belgesini alabilirsiniz. Bu
form belgesini çıkarıp eksiksiz bir şekilde
doldurduktan sonra posta ile
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Referat ZR 3
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn adresine
gönderiniz.

2. Veya yetkili olan uzlaşma kurumuna
başvurunuz. Bu kurum, hususi olarak bu
konularda yardımcı olmak ve banka ile olan
çelişkiyi çözmek için mevcuttur. Bu uzlaşma
kurumunun adresini size banka söylemek
zorundadır.
Bu yollarla çözemezseniz:
3. Mahkeme yoluna başvurabilirsiniz.
Bunun için, mahkemede bir dava açmanız
gerekmektedir.

