الحساب المصرفي األساسي لطالبي اللجوء في عام 2016
ماذا يأتيك في األشهر القليلة المقبلة في ألمانيا؟
هل تمت الموافقة على حالة اإلقامة الخاصة بك؟
كيف يبدو اإلدنماج بك في ألمانيا أو في االتحاد األوروبي؟

وجود حساب جار مهم في عملية االندماج!
ولهذا السبب قرر البرلمان األوروبي منح الحساب األساسي منذ بداية  2016وحتى سبتمبر  2016على أقصى تقدير .يحق

الحساب المصرفي األساسي
يمكن طلب الحساب المصرفي األساسي في عام  2016من خالل أوراق السماح  Duldungالصادرة
عن مكتب تسجيل األجانب .يجب على المصرف المعني أن تمتثل حسب القانون لرغبك في فتح الحساب
الجاري.
من خالل وجود حساب جار و بطاقة السحب اآللي تتوفر إمكانية الدفع الغير النقدي و هذه تزيد فرص نجاح عملية
االندماج في ألمانيا وأوروبا بشكل واضح:
•تسهيل في الحياة اليومية
•الضمان المعيشي من خالل المشاركة في الحياة االقتصادية

الطريق إلى أوراق السماح  Duldungأو اإلقامة المعتمدة
1 .1التسجيل من قبل مكتب تسجيل األجانب
2 .2مكتب تسجيل األجانب يصدر أوراق السماح  Duldungأو اإلقامة المعتمدة

ما هي الشروط المطلوبة عند تقديم أوراق السماح  Duldungالخاصة بك؟
•ختم مكتب تسجيل األجانب المحلي
•البيانات الحقيقة و الصادقة الخاصة بك حول:
 -العنوان الحالي -صورة شخصية حديثة- -توقيعك
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وهذا يتطلب أيضا مشاركتكم الفعالة!
علمية اإلندماج هي عملية شاملة و ذلك تتعني لكال الجانبين االلتزام بحقوق والتزامات!

مشكلة الحساب المصرفي األساسي
الحصول على حساب جاري لم يكن سهال لكل مواطن في ألمانيا .تنطبق المتطلبات التالية إلى نهاية عام :2015
•بيانات حول االعنوان الثابت
•تقديم الهوية الثبات االسم ،االسم األول والعنوان وتاريخ الميالد و تقديم صورة بيومترية
•إثبات االئتمان  /االئتمان.
لحد اآلن لم يوجد أي حق قانوني لفتح الحساب في ألمانيا! المرتبات أو استحقاقات المساعدة االجتماعية ،دفع اإليجار ،وما إلى
ذلك تصبح مشكلة بالنسبة لالشخاص المعنيين .من خالل الحساب المصرفي األساسي في عام  2016سيکون لكل مواطن في
االتحاد األوروبي الحق في فتح حساب جاري.

ماذا يشمل الحساب المصرفي األساسي؟
النموذج المحدد غير معروف حتى اآلن .والهدف من ذلك هو اتاحة فرصة المشاركة في معامالت الدفع غير النقدي من خالل
حساب مصرفي أساسي .يفترض أن يكون فتح الحساب على أساس االئتمان .هكذا تتمكن التصرف بالمال الموجود فعال في
حسابك .على غرار الهاتف الخليوي المدفوعة مسبقا ،والتي سيتم تحميلها قبل االستخدام.
مع خالل الحساب المصرفي األساسي يمكنك
•اإليداع والسحب (تلقي الرواتب ،تلقي المساعدة االجتماعية ،)...
•القيام بالتحويالت (مدفوعات اإليجار ،وفواتير .)...

بطاقة السحب اآللي لحساب المصرفي األساسي
على االرجح ستحصل على حساب جاري و بطاقة السحب اآللي (مايسترو أو  .)girocardالحصول على بطاقة االئتمان ممكن
فقط مع إثبات االئتمان و عدم اللمديونية .الحصول على بطاقة االئتمان المدفوعة مسبقا غير واضح في الوقت الحالي.
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