வங்கிக் கணக்கு ஒன்ைறத் ெதாடங்குவ

எப்ப

ஜூன் 2010
Opening a bank account - Tamil

உங்க

க்கு அகதி என்கிற நிைல, மனிதேநயப் பா காப் , தன்வி ப்ப வி ப் (DLR) அல்ல

தங்குவதற்கான வைரயைரயற்ற வி ப் (ILR) இ க்குமானால், ஸ்காட்லாந்
( .ேக) ேவ
ஆயி

எந்த பகுதியி

ம், வங்கி உங்க

ம் வங்கிக்கணக்கு ஒன்ைறத் ெதாடங்க உங்க

க்காக கணக்கு ஒன்றிைன ஆரம்பிக்கும்

அைடயாளம் மற் ம் தற்ேபாைதய
இத் ண்

அறிக்ைக ஒ

ேதைவப்ப ம், எவ்வா

அல்ல

ஐக்கிய ராஜ்யத்தின்

க்கு உாிைம உண் .

ன்பாக, அவர்கள் உங்க

கவாியிைன உ திப்ப த்திக் ெகாள்ள ேவண்

ள்ள .

வங்கிக் கணக்ைகத் ெதாடங்குவதற்கு என்ன ஆவணங்கள் உங்க
கணக்ைகத் ெதாடங்குவ , மற் ம் நாங்கள் எப்ப

ைடய

க்குத்

உதவக்கூ ம் என்பைத

அைடயாளம் காட் கிற .
ஒ

வங்கிக் கணக்ைகத் ெதாடங்க எனக்கு என்ன ேதைவ?

ஒவ்ெவா

வங்கி ம் தனக்குத் ேதைவப்ப ம் ஏற்கத்தக்க அைடயாள ஆவணங்களின் பட் யைல வகுத்

ைவத் ள்ள , ேம
சாதாரணமாக ஒ

ம் சில வங்கிக

அைடயாளம்

•

கு

•

ம் கூ தலான தகவல்கள் ேதைவப்படலாம்.

வங்கிக் கணக்ைகத் ெதாடங்க நீங்கள் உங்க

•

ைழ

க்கு மற்றவற்ைறக் காட்

ைடய

நிைலைம மற் ம்

கவாி

ஆகியவற்ைற உ திப த் ம் ஆவணங்கைள வங்கிக்குத் தர ேவண் யி க்கும்.
சாதாரணமாக ெப ம்பான்ைமயான வங்கிகள் அசல் ஆவணங்கைள அல்ல சான்றளிக்கப்பட்ட நகல்கைள
மட் ேம ஏற் க் ெகாள் ம் என்பைத குறித் க் ெகாள்ள ம்.
கீேழ ெகா க்கப்பட் ள்ளவற் ள் குைறந்த
காண்பிக்க ேவண் யி க்கும்:
•

உங்கள

நிைலைய உ தி ெசய்

ஒ

வ வத்திலான அைடயாளச் சான்ைறயாவ

உள் ைற அ

வலகத்தி

மனிதேநயப் பா காப் , தன்வி ப்ப வி ப் அல்ல
மற் ம் பணியாற் வதற்கான அ
சான்றளிக்கப்பட்ட நகல்.
•

அ

வலக ேமற்ேகாள் எண், உங்க

ஒ

க தம் (அகதி நிைல,

தங்குவதற்கான வைரயைறயற்ற வி ப் )

மதி - அசல் ஆவணம் அல்ல

அைடயாளத்திற்கான உள் ைற அ

ந்

நீங்கள்

உள் ைற அ

வலகத்தால்

வலகத்தின் சான்றிதழ் - அசல் ஆவணம் அல்ல

உள் ைற

ைடய பிறந்த ேததி மற் ம் ஆவணம் காலாவதியாகும் நாள்

இவற் டன் கூ ய சான்றளிக்கப்பட்ட நகல்
•

உங்கள

ஆதாயமைட ம் உாிைமைய உ தி ெசய் ம்ப யான ஆதாய அறிவிக்ைகக் க தம்,

அல்ல
•

ஒ

கு

ைழ

நிைலைம ஆவணம்
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கீேழ ெகா க்கப்பட் ள்ளவற் ள் குைறந்த

ஒ

கவாிச் சான்ைறயாவ

நீங்கள் காண்பிக்க

ேவண் யி க்கும்:
•

உங்க
அ

ைடய ெபயர் மற் ம் தற்ேபாைதய

வலகத்தி

ந்

உங்க

ைடய ெபயர் மற் ம் தற்ேபாைதய

•

அரசு

கைம ஒன்றி

•

உங்க

கவாிையச் சுட் க் காண்பிக்கும் கட்டணச்சீட் கள்

ந் , உதாரணமாக பணிைமயத்தி

கவாிையச் சுட் க்காண்பிக்கும் ஒ

ைடய ெபயர் மற் ம் தற்ேபாைதய

இைதவிட ேம

உள் ைற

க தங்கள்

•

தற்ேபாைதய

கவாிையச் சுட் க் காண்பித்

ம் அதிக விவரங்கைள ஒ

ந் , உங்கள

ெபயர் மற் ம்

க தம், அல்ல

கவாிைய சுட் க்காண்பிக்கும் ஒ

வங்கி ேகட்கக்கூ ம், உதாரணமாக உங்க

குத்தைக ஒப்பந்தம்
ைடய வ மானச்

சான் .
நான் ஒ

வங்கிக் கணக்கு ெதாடங்க எங்கு ெசல்ல ேவண் ம்?

நீங்கள் ேதர்ந்ெத த் ள்ள வங்கியின் கிைளக்கு நீங்கள் ெசல்ல ேவண் யி க்கும், ேம

ம் ேமற்ெசான்னப

நீங்கள் யார், எங்கு வசிக்கிறீர்கள் என்பைதக் காட் ம் ஆவணங்கைள உடன் எ த் ச்ெசல்ல
ேவண் யி க்கும். லாயிட்ஸ்
வங்கிக
வங்கியி
உங்க

க்கான உதாரணங்களாகும். நீங்கள் கணக்கு ெதாடங்குவதன் ெபா ட்
ள் ெசல்லலாம் அல்ல
ைடய உள்

இைணயதளத்தி
ஒ

எஸ்பி (TSB) மற் ம் பார்க்ேலஸ் ஆகியைவ நீங்கள் க த வி ம்பக்கூ ய சில
சந்திப் நியமனம் ெபற வங்கிைய

கலந் ைரயாட

ன்கூட் ேய அைழக்கலாம்.

ர் கிைளயின் விவரங்கைள ெதாைலேபசி விவரத்திரட்

ந்ேதா அல்ல

வங்கியின்

ந்ேதா கண் பி க்கலாம்.

வங்கிக்கணக்கு ெதாடங்க எவ்வள

காலம் ஆகிற ?

நீங்கள் ெசல்கிற வங்கிையப் ெபா த் , விண்ணப்பச் ெசயல் ைற மா ப கிற . ஆனால், உங்களிடம்
சாியான ஆவணங்கள் இ க்கிறவைர, அ
உங்கள

விண்ணப்பம், ேம

சாதாரணமாக 2-3 வாரங்க

ம் பாிசீலைனக்கு விேசடத்

ைறக்கு சுட் க்ேகட்

ேவண் மாயின், கணக்ைகத் ெதாடங்க கூ தலான காலமாகலாம். உங்க
சுட் க்ேகட்ட

க்கு ேமல் ஆகா .

விண்ணப்பத்தின் ேபாில் ஒ

எ க்க எவ்வள

ப்பப்பட

ைடய விண்ணப்பைதச்

ப்பப் ேபாகிறார்களா என்பைத வங்கிப் பணியாளர்கள் உங்க

மற் ம் அதற்கான அவசியம் ஏன் என்பைத ம் உங்க

அ

க்குத் ெதாிவிப்பார்கள்

க்கு விளக்குவார்கள். அவர்கள் உங்களின்
காலம் ஆகும் என்பைத ம் அைடயாளம் காட் வர்.

ஸ்காட் ஷ் ெரஃப் ஜீ க ன்சில் என்ப ஸ்காட்லாந்தில்
பதி ெசய்யப்பட்ட ஒ அறக்கட்டைளயாகும்.

எனக்கு ஒ

அ ப்பைட வங்கிக் கணக்கு வழங்கப்பட் ள்ள , அைதக் ெகாண்

நான் என்ன ெசய்ய

ம்?
ஒ

அ ப்பைட வங்கிக் கணக்கான

ெச
ஒ

அ ப்பைட வங்கிச் ேசைவகைள அளிக்கிற . அைத நீங்கள் பணம்

த்த ம் எ க்க ம் பயன்ப த்தலாம்.
அ ப்பைடக் கணக்கின்
•

ஒ

பயன்

உங்கள
•

கைம அல்ல

ஒ

பணியமர்த் னர் ேபான்ற ெவளி நபர்களிடமி ந்

கணக்கில் ெதாைகையப் ெபற் க்ெகாள்ள

பிற க்கு மின்ன
பாிமாற்றத்தின்

•

லம் நீங்கள்:

'நிைலயாைண' வழிேய அல்ல
லம் பணம் வழங்க

பிறைர ேநர யாக உங்க

ேநர யாக

ம்.
ஒ

ைற மட் ம் ெசய்யக்கூ ய

ம்.

ைடய கணக்கி

ந்

பணத்ைத 'ேநர ப் பற் '

லம் எ க்க அ

மதிக்க

ம், மற் ம்
•

பணம் வழங்கு இயந்திரங்களி
அட்ைட' ஒன்ைறப் ெபற

ந்

உங்க

ைடய பணத்ைத எ க்க அ

ம். இைணயம்

லமாக அல்ல

மதிக்கும் ெபா ட்

'பற்

கைடகளில் ெபா ட்கைள வாங்க

ம் (வங்கியிடம் சாிபார்க்க ம்).
நான் பயன்ப த் ம் ேசைவக

க்காக நான் கட்டணம் ெச

த்த ேவண் யி க்குமா?

ெப ம்பாலான அ ப்பைடக் கணக்குச் ேசைவகள் இலவசமானைவ. ஐக்கிய ராஜ்யத்தி
ெப ம்பாலான பணம் வழங்கு இயந்திரங்கைளப் பயன்ப த்த நீங்கள் கட்டணம் ெச
ஆயி

ம், நீங்கள் உாிைம வழங்கி ள்ள ஒ

கணக்கில் ேபா மான அள

ேநர

த்த ேவண் யதில்ைல.

பற் க்கான பண வழங்கல் ெக வாகும்ேபா , உங்கள

பணம் இல்ைல என்றாேலா அல்ல

இல்ைல என்பதால் பணம் வழங்கல் ம க்கப்பட்ட

ள்ள ( .ேக)

ேபா மான பணம் உங்கள் கணக்கில்

என்றாேலா உங்க

ைடய வங்கிகள் உங்கள் மீ

கட்டணம் விதிக்கக் கூ ம்.
என்னால் ஒ

வங்கிக் கணக்கு ெதாடங்க

உங்களால் ஒ

வங்கிக் கணக்கு ெதாடங்க

ெதாடங்க விண்ணப்பிக்கலாம். இ

யவில்ைல எனில், அதற்கான ேதர் ாிைமகள் என்ன?
யவில்ைல எனில், நீங்கள் ஒ

வங்கிக் கணக்ைகத் ெதாடங்க

அஞ்சலக அட்ைடக் கணக்கு

யாத ஆதாயம் ெப ேவார், மாநில

ஓய் தியங்கள் மற் ம் வாி வர த் ெதாைககைளப் ெப ேவார் ேபான்றவர்க
எளிய வைகக் கணக்கு ஆகும். இதன்
பணியமர்த் நாிடமி ந்
இக்கணக்கில் உங்க

உள்
ஒ

பணம் வழங்கல்கள் எ

ைடய ெசாந்த ைவப் கள் எைத ம் ெசய்ய

'அைழப் க் க தம்' த மா
மதிக்கப்ப

ட் வசதிப் பயன், பணிசார் ஓய் தியங்கள் அல்ல

சம்பளம் ேபான்ற ேவ

நீங்கள் ஆதாயங்கைளப் ெபற்
அ

லம்

ேக

வ

க்காகக் கிைடக்கப்ெப ம்

ர்களானால், உம

ங்கள். அதன்

உள்

யா .

யா .
ர் பணிைமயத்திடம் உங்க

லம் நீங்கள் ஒ

ர்கள். அவ்வைழப் க் க தத்ைத ம் உங்கள

ம் ெசய்ய

உங்கள

க்கு ஒ

அஞ்சலக அட்ைடக் கணக்கு ெதாடங்க
கு

ைழ

நிைலக்கான ஆவணத்ைத ம்

ர் அஞ்சலகத்திற்கு கணக்கு ஒன்ைறத் ெதாடங்க எ த் ச் ெசல்ல ம்.

அஞ்சலக அட்ைடக் கணக்கான , எந்த அஞ்சலகத்தி

உபேயாகித்

இலவசமாக பணம் எ க்க உங்கைள அ

ம் அவர்கள் த ம் பற்

அட்ைடைய

மதிக்கும்.
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நான் இடம் மாறினால் என்ன ெசய்வ ?
நீங்கள் வங்கிக் கணக்கு ஒன்ைறத் ெதாடங்கிவிட்டாேல, எப்ெபா
சீக்கிரம்

ேமா அவ்வள

ஸ்காட்லாந்
நீங்கள் ஒ

சீக்கிரமாக வங்கிக்கு எ த்

அகதி மன்றம் எவ்வா

ைடய

கவாி மா ம்ேபா

ம்?

வங்கிக் கணக்கிற்கு விண்ணப்பித்தி ந் , கணக்கு ெதாடங்குவதில் ெவற்றி ெபறாம

த ேவாம். மற் ம் உங்க
த ல் நீங்களாக

ந்

மட் ம் இலவசமாகும்.

வங்கி டன் நாங்கள் சந்திப் த்திட்டம் ஒன்ைற ஏற்பா

க்கு ஆதரவாக சந்திப் த்திட்டத்திற்கு உங்க

யற்சி ெசய் , ஆனால் அ

ந்தால், நீங்கள்

ைடய இலவச ெதாைலேபசி எண் 0800 085 6087 யில்

டன் ெதாடர் ெகாள்ளலாம். இந்த எண் தைரவழித் ெதாைலேபசியி

ேதர் ாிைமகைளப் பற்றி நீங்கள் விவாதிக்க ஒ

எவ்வள

லம் ெதாியப்ப த் ங்கள்.

எனக்கு உதவ

எங்கைள அறி ைரக்காக ெதாடர் ெகாள்ளலாம். எங்க
எங்க

ம் உங்க

டன் ெசல்ேவாம். ஒ

ெசய்

கணக்கு ெதாடங்க

இயலமால் ேபான பிறேக இந்த ஆதரைவத் த ேவாம் என்பைதக்

குறித் க் ெகாள்ள ம்.

நிதி சம்பந்தமான ஒ

இலவசப் பயிலரங்கத்தில் கலந்

ெகாள்

ங்கள்

நீங்கள் வங்கிக் கணக்குகள், ேமலாண்ைம மற் ம் கடன் ெப தல் பற்றிேயா, அல்ல
வங்குவதற்கான ஆரம்பப் ப கைள எ த் ைவப்ப
உங்க
ேம

க்கு எம

ம் விபரங்க

பற்றிேயா கூட ேம

வியாபாரம் ஒன்றிைனத்

ம் ெதாிந் ெகாள்ள வி ம்பினால்,

இலவச நிதியியல் ப ப்பறி த் திட்டப்பணி பயிலரங்குகள் சிறந்த ெதாடக்கப் ள்ளியாகும்.
க்கு மின்னஞ்சல் ெசய்ய ம்: carolanne.nehme@scottishrefugeecouncil.org.uk

ெதாைலேபசி: 0141 223 7971 அைலேபசி: 07734 030761
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