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مدیریت مالی
تعریف حساب پس انداز

حساب پس انداز ،حسابی است که دارنده آن طی قراردادی پول خود
را در یک محدوده زمانی در اختیار بانک قرار می دهد تا بانک با آن کار
کند و سودی نیز به صاحب حساب بدهد.
حمل پول نقد یا نگهداری آن در خانه خطراتی را به همراه دارد.
اما حساب پس انداز بانکی این امکان را به شما می دهد که وجوه
نقدی خود را ایمن نگاه دارید و هر گاه نیاز داشتید آن را پس بگیرید.
پول نقد همیشه شما را وسوسه می کند تا بیشتر خرج کنید .اما یک
حساب پس انداز کمک می کند که وجوه نقدی خود را کنار بگذارید
و به اهداف تان برسید .یکی از مزیت های این نوع حساب بانکی،
دسترسی آسان به پولتان است .شما به راحتی می توانید پول را
از حساب خود بردارید یا به حساب دیگری انتقال دهید .شما در
هر لحظه از زمان می توانید از طریق دستگاه های خودپرداز پول
برداشت کنید یا قبض هایتان را بپردازید یا وجهی را انتقال دهید.
حداقل سن برای افتتاح حساب پس انداز

آن چه درباره افتتاح حساب پس انداز برای کودکان باید بدانیم
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مقدمه :پیشتر در مقاله های قبلی گفتیم که پس انداز کردن یک درس مهم در مدیریت مالی است .همچنین درباره
اهمیت و نحوه آموزش آن به کودکان توضیح دادیم .هنگامی که کودک پس انداز کردن را یاد می گیرد ،قلکش را با سکه
هایش پر می کند و می آموزد که چگونه آن را به خوبی مدیریت کند  ،وقتش رسیده تا یاد بگیرد چگونه از بانک استفاده
کند و یک حساب پس انداز برای خودش داشته باشد تا بتواند پول هایش را در یک حساب بانکی پس انداز کند و شاهد
رشد آن باشد .هیچ گاه تصور نکنید هنوز برای افتتاح حساب بانکی و آموزش ارزش پس انداز پول به کودک تان زود
است .البته پیش از گشایش حساب و آشنا کردن کودک با امور بانکداری باید نکاتی را مورد توجه قرار داد و برخی
مفاهیم را به زبان ساده برای وی شرح داد .دخل و خرج امروز می تواند راهنمای خوبی برای والدینی باشد که قصد
آموزش امور بانکی به فرزند خود را دارند.

شرایط باز کــردن حساب پس انــداز در بانک های مختلف با هم
متفاوت است .اما با کمی جست وجو می توانید یک حساب پس
انداز که با برنامه ها و اهداف شما و کودکتان همخوانی داشته باشد
پیدا کنید .از آن جا که اغلب بانک ها دارای حساب های پس انداز
ویژه کودکان هستند ،سن دیگر یک محدودیت برای افتتاح حساب
بانکی به شمار نمی آید.
والدین می توانند حتی برای نوزاد خود نیز یک حساب پس انداز باز و
هدایای او را در آن حساب نگهداری کنند .اما این حساب تا سن ۱۲
سالگی کودک به نام والدین و اختیارات این حساب بانکی با آنان
است .زیرا از نظر قانونی کودک زیر  ۱۸سال مجاز به امضای مدارک
و فرم های بانکی نیست .اما از سن ۱۲سالگی کودک می تواند به نام
خود حساب پس انداز افتتاح کند .البته حق برداشت و انتقال پول باز
هم با والدین است .اما پس از رسیدن به  15سالگی هم می تواند به
نام خود حساب باز و هم از حساب خود پول برداشت کند .زمانی که
فرد به سن  ۱۸سال رسید والدین می توانند نام خود را برای همیشه
از روی حساب بانکی بردارند.
انتخاب بهترین مکان برای حساب پس انداز کودک

به احتمال زیاد ،اولین بانکی که سراغش می روید و برای گشایش
حساب در آن پرس و جو می کنید ،بانک خودتان است .زیرا با خط
مشی و سیاست های بانک خودتان آشنا هستید و حتی می توانید
کودک خود را به افرادی که آن جا می شناسید معرفی کنید .اگر
بانکی که در نظر گرفته اید  ،حساب پس انداز ویژه کودک ندارد که
بتواند نیازها و اهداف مالی کودک را برآورده کند  ،می توانید شرایط
موسسات اعتباری را بررسی کنید .این موسسات نیز اغلب دارای
حساب های بانکی ویژه کودکان و نوجوانان هستند.
موقعیت جغرافیایی بانک

مکان و موقعیت جغرافیایی بانک را در نظر بگیرید .سعی کنید بانک
در نزدیکی منزل شما یا در مسیر رفت و آمدتان باشد .دقت کنید آیا
رفت و آمد به بانک برای کودک آسان است یا نه؟ شاید کودک عالقه
مند باشد از نزدیک بانک را ببیند و بخواهد به آن جا رفت و آمد کند.

امروزه آشنا شدن کودک با دنیای بانک و بانکداری یکی از ملزومات زندگی اقتصادی به شمار می رو د  .اولین قدم عملی برای این موضوع،
داشتن یک حساب پس انداز ویژه کودک است .اما پیش از آن ،باید نکاتی را درباره باز کردن حساب مورد توجه قرار داد .مقاله امروز به این
مهم می پردازد.

زیرا به هر حال شما باید کودک را با خود به بانک ببرید تا جایی را که
پول هایش آن جاست ،از نزدیک ببیند .جدای ازصرفه جویی در
هزینه بنزین و جلوگیری از رفت و آمدهای اضافی ،انتخاب یک بانک
محلی و نزدیک این امکان را فراهم می کند که کودک سپرده گذاری
و پس اندازهای مرتب انجام دهد.
برنامه هایی برای کودکان

از بانکی که می خواهید در آن جا حساب باز کنید ،درباره خدماتی که
به کودکان ارائه می دهد ،بپرسید .برای مثال برخی بانک ها قلکی به
کودک می دهند تا برای پس انداز پول هایش تشویق شود .همچنین
یک دستگاه شمارشگر پول نیز در سالن بانک در اختیار مشتری قرار
می دهند تا کودک بعد از پر شدن قلک ،پول های خود را بشمارد.
خدمات اضافی از ابزارهای ارزشمند آموزش هستند.
نرخ سود حساب پس انداز

حساب های پس انداز برای این که شما را به پس انداز پول ترغیب
کنند ،هر ماه مبلغی را به عنوان سود به حساب بانکی شما واریز می
کنند .نرخ سود به شرایط اقتصادی و تمایل بانک به رقابت با بانک
های دیگر بستگی دارد .بانک ها ساختارهای متفاوتی در باب سود
دهی دارند .قبل از افتتاح حساب ،به نرخ سودی که به حساب پس
انداز تعلق می گیرد نگاهی بیندازید .اگر هدف از افتتاح حساب
پس انــداز کــودک ،کنار گذاشتن پول برای مدت زمانی طوالنی
است ،برای مثال هزینه های دانشگاه یا ازدواج یا سرمایه شغلی
آینده ،پس بهتر است حساب پس اندازی داشته باشید که سود آن با
نرخ تورم هماهنگ باشد .چرا که اگر به این مهم توجه نکنید و پول را
سال ها بدون توجه به رقم سود دهی نگه دارید ،ممکن است در گذر
زمان ،پول ارزش خود را از دست بدهد .اما اگر هدف کودک تنها
یافتن مکانی موقت برای پس انداز پول است ،دیگر نرخ تورم جزو
فاکتورهای اصلی به حساب نمی آید.
مدارک الزم برای افتتاح حساب

از آن جا که تا سن  ۱۲سالگی ،فقط والدین کودک صاحب اصلی
حساب پس انداز به شمار می آیند ،هنگام افتتاح حساب باید مدارک
زیر را همراه خود داشته باشند :اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی،
شناسنامه و گواهی تولد نوزاد (در صورت افتتاح حساب برای نوزاد)،
تکمیل فرم افتتاح حساب و حداقل مبلغ در نظر گرفته شده از سوی
بانک برای افتتاح حساب.
حال به معرفی برخی از حساب های پس انداز بانکی ویژه کودکان و
نوجوانان می پردازیم تا راهنمای عملی موثرتری برای والدین باشد.
بانک صادرات :سپرده سرمایه گذاری تامین آتیه کودکان
و نوجوانان

هدف این طرح تامین آتیه کودکان و ایجاد سرمایه مطمئن برای
تهیه نیازهای زندگی آینده آنان از قبیل تهیه جهیزیه  ،تامین هزینه
تحصیالت عالی  ،ازدواج و ....است .این طرح از یک تا 20سال ادامه
می یابد و سرمایه قابل توجهی در اختیارشان قرار می دهد .در این
طرح نرخ سود مطابق با نرخ سود سپرده های بلند مدت مصوب بانک

مرکزی در هر دوره تعیین می شود .سود ،به صورت ماهانه محاسبه
و به حساب پس انــداز اضافه می شود .برداشت پول از حساب یا
مسدود کردن حساب تا زمان رسیدن کودک به سن قانونی از سوی
والدین امکان پذیر است .حداقل مبلغ برای افتتاح حساب 100
هزار تومان است.
بانک کشاورزی :حساب پس انداز کودک و نوجوان

این حساب برای تشویق کودکان و نوجوانان به پس انداز کردن
طراحی شده اســت .افتتاح حساب بــرای کودکان زیر  ۱۲سال
توسط والدین صورت می گیرد و امکان افتتاح حساب و برداشت از
حساب برای نوجوانان باالی  ۱۵سال بدون نیاز به حضور والدین
وجود دارد.
بانک تجارت :طرح قلک طالیی

این حساب برای تامین آینده کودکان و نوجوانان مانند پوشش هزینه
های تحصیلی ،ازدواج ،مسکن و سرمایه اشتغال برای آینده طراحی
شده است .مبلغ سرمایه گذاری اولیه  200هزار تومان است که در
یک بازه زمانی پنج ساله در حساب گذاشته می شود.
بانک آینده :حساب پس انداز امید آینده

این حساب برای دانش آموزانی که در سنین  ۷تا  ۱۸سال هستند
طراحی شده است .این طرح ساده ترین مفاهیم بانکی و پس اندازی
را از طریق آموزش به این گروه از دانش آموزان به صورت ابتدایی و
با زبان کودکانه توضیح می دهد .دانش آموزان با گرفتن یک هدیه
ک حساب پس انداز بانکی
 10هزار تومانی از سوی بانک ،صاحب ی 
رایگان خواهند شد .گروه سنی باالی  ۱۵سال عالوه بر حساب
بانکی،یک کارت بانکی متصل به حساب را به طور رایگان دریافت
می کنند .دانش آموزان باالی  ۱۲سال با در دست داشتن مدارک
شناسایی و کارت دانش آموزی و تکمیل فرم ها می توانند در هر یک
از شعب بانک آینده برای خودشان حساب باز کنند.
بانک ملی :حساب آرزو

این طرح یک حساب کوتاه مدت برای کودکان زیر  ۱۸سال است
که والدین می توانند آن را باز کنند .دارندگان این حساب می توانند
به عضویت کانون جوانه های بانک ملی ایران در بیایند و عالوه بر
بهرهمندی از سود این حساب از امکانات سایت نظیر آموزش مفاهیم
بانک و پول و اقتصاد ،بازی های مرتبط با این حوزه ،مسابقات و ...
استفاده کنند و امتیاز بگیرند.
بانک مسکن :طرح آتیه طالیی و مسکن جوانان

حساب پس انداز مسکن جوانان یکی از انواع حساب های سپرده
سرمایهگذاریکوتاهمدتاستکهصاحبحسابمیتواندبارعایت
برنامه سپرده گذاری که توسط بانک ارائه شده  ،در بلند مدت از مزایا
و تسهیالت ویژه این حساب برخوردار شود .افتتاح حساب همانند
دیگر حساب ها توسط والدین صورت می گیرد و با واریز حداقل مبلغ
ماهانه سپرده گذاری آغاز می شود.
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