
  بانكداري شخصي

پول در . يك حساب در گردش  ، حسابي است كه بدون هيچ محدوديتي امكان برداشت پول را ميسر مي سازد
بانك بانك براي وام گيري از پولتان هيچ گونه مبلغ .حساب جاري معموالً با درصد باالي سود همراه نيست 

يا حساب سپرده اي هستند  داراي يك حساب پس اندازچنداني را دريافت نمي كند با اين همه بسياري از افراد 
بانك ها معموالً به ارسال صورت حساب . سود بيشتري را به همراه دارد. كه با وجود محدوديت در برداشت پول 

مجموع كلي پول . هاي ماهيانه و فهرست بندي مجموع  پول خارج شده مي پردازند كه به آن بدهي مي گويند
كه با استفاده از  هستند debit cardتقريبا كليه مشتريان داراي يك . نام دارد) حساب بستانكار(وارد شده اعتبار 

اكثر مشتريان داراي يك كارت . پول و انجام ساير معامالت يا فعاليتها ميسر مي شودآن امكان پس گرفتن 
در ). د پول قرض گرفته شدههمانن(اعتباري هستند كه به منظور خريد كاالها و خدمات از آن استفاده مي كنند

در ساير كشورها ، بانك ها به . بعضي از كشورها ، افراد جهت پرداخت صورت حساب نزديك استفاده ميكنند
از . و افراد جهت پرداخت صورت حساب ها در انتقال بانكي استفاده مي كنند. چاپ دسته چك نمي پردازند

پول ثابت به كار گرفته  نمود كه جهت پرداخت مجموعه هايجمله اين موارد مي توان به مقررات جاري اشاره 
و مجموعاً با توجه با تاريخ آن و شرايط . پرداخت مستقيم بدهي نيز در اين گروه طبقه بندي مي شود. مي شود

  ..ويژه  مورد استفاده قرار مي گيرد

  خدمات و محصوالت بانكداري

ارائه ) يعني دو ساله(سپرده وامهايي را طي يك دوره مشخص  بانكهاي تجاري با توجه به مبلغ پول گرفته شده در
) با وجود بدهي(ارائه مي دهد به موجب اين امتياز امكان اضافه برداشت  عالوه بر آنها اعتبار بانكي نيز. مي دهند

. ي باشداين شيوه از وام كم بهره تر و آسان تر م. بهره آن روزانه محاسبه مي گردد. براي مشتريان ميسر مي شود
عالوه بر اين بانك ها به افرادي . مثال در صورتيكه نياز به برداشت پول طي يك دوره كوتاه داشته باشيد عنوانبه 

وام اين . به منظور زندگي و سكونت در يك مكان تمايل به خريد آن را داشته نباشند ، وام مسكن  ارائه مي دهد
در صورتيكه . ال ارائه آنها ، وثيقه يا تضميني را دريافت مي كندها ، وام هاي بلند مدتي هستند كه بانك در قب

بانك ها به . قرض گيرد قادر به پس دادن وام نباشد ، بانك به ضط و پس گرفتن خانه يا آپارتمان مي پردازد
در جهت . مي پردازند )افرادي كه به خارج از كشور مسافرت نموده اند(تبادل پول خارجي براي افراد خاص 

وگيري از دزدي يا از دست دادن پول ، به ارائه چك هاي مسافرتي مبادرت مي ورزند ، آنها اغلب در جل
شخصي ، پيشنهاداتي را ارائه مي دهند روي هم ) بازنشستگي(مقرري  خصوص سرمايه گذراي ها و  طرحهاي

 .رفته بانك ها اقدام به فروش و ارائه خدمات بيمه به مشتريانشان مي نمايند

 

  


