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عنوان«اقساط»،چهبهصورتنقدیوچهانتقالازحسابدیگر
خود ،به حساب سپرده اندوخته فردا واریز کند .حتی دارنده
حسابمیتواندعالوهبراقساطتعیینشده،هرماهمبلغیمازاد
بهحسابواریزکند.دراینحالتمجموعپولهایواریزشده
در هر ماه به عالوه قسط همان ماه و سود سپردههای قبلی به
سپردههایبلندمدتیک،دو،سهوچهارسالهتبدیلمیشود.
بانککشاورزی:طرحکودکونوجوان

بررسی شرایط افتتاح حساب های پس انداز و سپرده گذاری بانکی برای فرزندان

سپردهگذاریبرایکودکان
سوده قدیمی

h.habibi@khorasannews.com

یک روش مناسب در آموزش پسانداز به کودکان ،افتتاح حساب بانکی برای آنان است .والدین
ازاینراهمیتوانندرویهدرستخرجکردنومدیریتمالیرابهفرزندانشانبیاموزند.دراین
زمینهبسیاریازبانکهاوموسساتمالیبهحسابهایپساندازویژهکودکانرویآوردهاند.
افتتاحاینقبیلحسابهاعالوهبراینکهجایگاهمناسبیبرایبانکمیانکودکانونوجوانان
ایجاد میکند ،به آنان میآموزد تا سرمایه خود را پسانداز و در بزرگ سالی نیز این عادت را حفظ کنند و از
مشتریاندایمیبانکباشند.بهدلیلتنوعدرتعدادبانکهاوموسساتمالیوهمچنینگوناگونیدرخدمات
ارائه شده و وجود حسابهای بانکی مختلف ،گاهی والدین برای انتخاب صحیح سردرگم میشوند .از این رو
دخلوخرجامروزبهچندنمونهازبرترینحسابهایبانکیمخصوصکودکانونوجوانانپرداختهاست.

ازویژگیهایاینطرح،افتتاححسابسپردهسرمایهگذاری
آتیهبهدوشیوهاقساطیویکجاستکهامکانواریزوجهبرای
نوجوانان باالی 15سال را بدون نیاز به حضور والدین فراهم
میکند.همچنینکارت«مهرگسترنوجوان»برایافراد 11تا
 15سالارائهمیشود.
بانککشاورزی:طرحآتیه

این حساب بانکی مخصوص گروه سنی خاصی نیست .اما با
توجهبهمزایایاستثناییآندربلندمدتوبرایایجادفرهنگ
پسانداز،گشایشآنبرایکودکانونوجوانانتوصیهمیشود.
دوره سرمایهگذاری طرح آتیه پنج سال است و امکان تمدید
آن بــرای دوره هــای پیاپی وجــود دارد .هر یک از اعضای
خانواده با هر میزان سرمایه می توانند از مزایای این حساب
بهره مند شوند .هم اکنون حداقل مبلغ برای افتتاح حساب
آتیه 50 ،هزار تومان است و هیچ گونه محدودیتی از نظر
زمــان و مبلغ قسط های واری ــزی ،وجــود نــدارد .پرداخت
قسط های ماهانه ،در شعبه های سراسر کشور یا از طریق
همراه بانک و اینترنت بانک امکان پذیر است .نرخ سود
«آتیه» به صورت علی الحساب است و در صورت تغییر ،سود
براساس نرخهای جدید محاسبه میشود.
بانکآینده:سپردهقرضالحسنهپسانداز«امیدآینده»

بانکانصار:طرحقلکالکترونیکیدانشآموزان

این طرح همان طور که از نامش پیداست ،افتتاح یک حساب
بانکی برای دانش آموزان زیر  18سال است .اما نه فقط یک
حساب ساده! این حساب پسانداز به یک حساب «اندوخته»
دیگروصلاستوهربارکهموجودیحساباندوختهبه100
هزار تومان برسد ،به طور خودکار دوباره یک حساب اندوخته
جدیدبرایفردبازمیشود.اگرهمینحساباندوختهجدید
نیزبه 100هزارتومانبرسد،باردیگرحساباندوختهجدیدی
بازخواهدشدواینروندهمچنانادامهخواهدداشت.همراه
این حساب پسانداز ،یک کارت بانکی نیز به دانشآموز داده
میشودکهمیتواندباآنخریدکندیاپولبردارد.
بانکملی:حسابآرزو

«آرزو»،یکحسابکوتاهمدتاستکهوالدینمیتوانندبرای
فرزندانزیر18سالخودبازکنند.دارندگاناینحسابازسود
کوتاهمدت،براساسشرایطجاریبانکبهرهمندمیشوند.

برای گشایش حساب ،والدینی که تاکنون حسابی در بانک
ملی نداشتهاند ،باید به یکی از شعبههای این بانک بروند و آن
جا حساب باز کنند .اما آن دسته از پدر و مادرانی که سابقه و
حسابدربانکملیدارند،میتوانندمراحلافتتاححسابرابه
صورتاینترنتیانجامدهند.برایاینکاربایدبهسایت«کانون
جوانههایبانکملی»بهآدرس www.kids.bmi.irبروندو
مراحلعضویتوافتتاححسابراانجامدهند.
بانکپاسارگاد:حساباندوختهفردا

حساب«اندوختهفردا»یبانکپاسارگادیکیازبهترینشیوهها
برایتامینآتیهوآرامشفرزنداناست.اینحساببرایکسانی
مناسباستکههماکنوناندوختهقابلتوجهیندارند،ولی
میتوانندماهانه،پساندازیحتیبهمقداراندکداشتهباشند.
«اندوختهفردا»اینامکانرافراهممیکندتادارندهآن،ازمبلغ
چشمگیری که پس از پنج سال در حسابش جمع می شود،
مایحتاجخودرافراهمکند.
صاحب حساب میتواند هر ماه دستکم 10هزار تومان را به

حساب پسانداز امید آینده برای دانش آموزانی تعریف شده
است که در سنین 7تا  18سال هستند .از طریق این خدمت
بانکی که بر اساس ویژگی ها و خواسته های دانش آموزان
طراحی شده است ،تمام خدمات بانکی متناسب قابل ارائه
است .بانک آینده در صدد است با حضور در مقاطع مختلف
تحصیلی،سادهترینمفاهیمبانکیوپساندازکردنراازطریق
آموزشبهزبانکودکانهتوضیحدهد.
دانش آموزانی که 7تا  18ساله هستند ،با دریافت هدیه 10
هزارتومانیازسویبانکآیندهصاحبحسابرایگانبانکی
خواهندشد.گروهسنیباالی 15سال،عالوهبرآن،یککارت
بانکی متصل به حساب نیز به طور رایگان دریافت میکنند.
حسابهای امید آینده ،هر ساله در قرعهکشی حسابهای
قرضالحسنهپساندازشرکتدادهمیشوند،مشروطبراین
کهقانونحداقلموجودیرارعایتکردهباشند.
دانش آمــوزان باالی  12سال می توانند با در دست داشتن
مدارک شناسایی و کارت دانش آموزی به یکی از شعبههای
بانک آینده بروند و با تکمیل فرمها یک حساب برای خود باز
کنند.

بانکصادراتایران:سپردهسرمایهگذاریتامینآتیه
کودکانونوجوانان

هدف از اجرای این طرح تامین آتیه کودکان و نوجوانان و
ایجادسرمایهایمطمئنبرایتهیهوتامیننیازهایزندگی
آیندهآنانمثلجهیزیه،هزینهتحصیالتعالی،ازدواجو...
است.اینطرحمیتواندازیکتا 20سالیابیشترادامهیابد
وسرمایهقابلتوجهیدراختیارشانقراردهد.
درباره ویژگیهای این حساب میتوان به موارد زیر اشاره
کرد:
امکان گشایش حساب برای همه کودکان و نوجوانان بنابر
دستورالعملهایموجودوجوددارد.
والدینمیتوانندبامسدودکردنحسابازبرداشتپولتا
رسیدنفردبهسنقانونیجلوگیریکنند.
حداقلمبلغبرایافتتاححساب 100هزارتوماناست.
سرمایهگذاریمیتواندبهصورتیکجایااقساطیباشد.
تعیین میزان ،تعداد اقساط و سرمایه پایان دوره به عهده
سپردهگذاراست.
تاخیریاپرداختنکردناقساطشاملهیچگونهجریمهای
نمی شود و محاسبه سود سپرده های ماه های قبل طبق
روالخواهدبود.
اگرسپردهگذاریمتوقفشود،سودحاصلبرایسپردههای
اندوخته شده ،تا پایان دوره محاسبه میشود وسرمایه پایان
دورهنیزمتناسببااقساطپرداختشده،خواهدبود.
بانکمسکن:طرحآتیهطالییومسکنجوانان

حساب پسانداز مسکن جوانان یکی از انواع حسابهای
سپرده گذاری کوتاه مدت است که دارنــده آن می تواند با
رعایتبرنامهسپردهگذاریکهبانکآنراارائهمیدهد،در
بلندمدتازمزایاوتسهیالتویژهاینحساببرخوردارشود.
شرایط و ویژگی های افتتاح حساب و استفاده از مزایا و
تسهیالتحسابپساندازجوانان:
هرشخصیکهبهسن 18سالتمامرسیدهباشد،میتواند
به نام خود یا کسانی که تحت قیومیت او هستند ،حساب
پساندازمسکنجوانانافتتاحکند.
برداشت وجه از این حساب در هر مقطعی مقدور است ،به
شرطیکهمتوسطموجودیحساب،ازحداقلمبلغتعیین
شدهازسویبانکمرکزیدرهرسالکمترنشود.

مبلغی که باید ابتدای هر ماه واریز شود
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یکی از دغدغههای والدین درباره تامین آتیه مالی فرزندانشان ،چگونگی سرمایهگذاری و پسانداز برای آینده آنان است .از جمله روشهای
تاثیرگذار در این باره ،گشایش حسابهای بانکی ویژه کودکان و نوجوانان است .دخل و خرج امروز به این مهم میپردازد.

بانک صادرات

شرح

نرخ سود

 15درصد

مبلغ هر قسط

مضربی از  10هزار تومان

مبلغ اولیه افتتاح حساب

 100هزار تومان

مدت سرمایه گذاری

سقف ندارد ،سال به سال تمدید می شود

سال اول
سال دوم

 193هزار و 625

سال سوم

 207هزار و 968

سال چهارم

 222هزار و 310

سال پنجم

 236هزار و 653

این سپرده قرض الحسنه مختص دانش آمــوزان باالی
 12سال و هدفش افزایش منابع بانکی و مشارکت عموم
دانش آموزان برای گسترش سنت الهی قرض الحسنه
است.
برای افتتاح این حساب ،دانش آموز با در دست داشتن
شناسنامه و تصویر آن و شماره ملی خــود به بانک
م ــی رود و پــس از تکمیل فــرم افتتاح حــســاب ،مبلغ
هشت هزار تومان واریــز می کند که با واریــز مبلغ دو
هــزار تومان از طــرف بانک جمعا با  10هــزار تومان
حساب باز می شود .پس از آن یک کارت بانکی به نام
«سپهر کارت» با لوگوی ویژه دانش آموزان به صورت
رایگان صادر می شود .دانش آموز در حضور والدین
خود ،فرم درخواست «فعال سازی سپهر کارت دانش
آموزی» را تکمیل می کند و پس از آن می تواند با کارت
بانکی خود ،از حسابش پول برداشت کند .برداشت
از دستگاه های خود پرداز با این کارت ،طی یک روز
حداکثر پنج مرتبه و هر نوبت پنج هزار تومان است.
چنان چه صاحب حساب در مقطع تحصیلی خود به
عنوان دانــش آمــوز ممتاز شناخته شــود ،بانک برای
قدردانی و تشویق دانش آموزان کوشا ،حداکثر تا مبلغ
 40هزار تومان برای جایزه به حساب وی واریز می کند.

بانکصادرات:حسابسرمایهگذاریگنجینهسپهر

والدین می توانند این حساب سپرده را برای فرزندان
زیر  18سال خود باز کنند .در این سپرده گذاری،
سرمایه گذار حساب را برای یک دوره یک ساله قابل
تمدید ،بر اساس نرخ های مصوب در بانک افتتاح
می کند.
سپرده بلند مدت یک ساله است و می توان تا  30سال آن
را تمدید کرد .حساب با حداقل مبلغ  100هزار تومان
باز می شود .برداشت از این نوع سپرده ،به دفعات و طی
یک روز بــا لحاظ کردن حداقل مانده موجودی (100
هزار تومان) امکان پذیر است .سرمایه گذاری را می توان
به صورت یک جا ،اقساطی و ترکیبی انجام داد .حتی
صاحب حساب می تواند سود را به قسط تبدیل کند و
سرمایه نهایی خود را افزایش دهد.
ایــن حساب همچنین قابل تبدیل به دیگر حساب های
صندوق پسانداز مسکن و قابل انتقال به بستگان نزدیک
است.
مدت این سرمایهگذاری از یک تا 20سال است که هر پنج
سالیکبارتمدیدمیشود.
بهجزمبلغافتتاححسابوتعداددورههایسرمایهگذاری،
انتخابمبلغواریزیبهعهدهسرمایهگذاراست.
درصورتتوقفجریانسپردهگذاری،سودحاصلتاپایان
مدتپرداختمحاسبهمیشودوسرمایهپایاندورهمتناسب
بامبالغپرداختشدهخواهدبود.
تاخیر یا پرداخت نکردن مبالغ دوره ای شامل جریمه ای
نمیشودومحاسبهسودسپردههایماههایقبلطبقروال
انجاممیشود.

وام مسکن جوانان بانک مسکن
مبلغ در زمان افتتاح حساب( این مبلغ تا زمان
دریافت وام در حساب باقی می ماند)

گرفتنوامجوانانزودترازپنجسالامکانندارد.حتیاگر
موجودی حساب باال باشد .البته میتوان با تبدیل سپرده
جوانانبهصندوقمسکن،زودترازپنجسالوحتییکساله
نیزازوامآناستفادهکرد.
حداکثرمدتبازپرداختواممسکنجوانانبرایتقسیطبه
روشساده 20سالاست.البتهاگرپلکانیقسطبندیشود
حداکثر 12سالهخواهدبود.
تسهیالتازمحلواممسکنجوانانسقفمشخصیدارد.
اما می توان پس از اتمام مدت زمان مقرر سپرده گذاری
(15سال)بهمیزانساالنه4درصدوحداکثرتا 20درصد،
از افزایش سقف تسهیالت اعطایی بهره مند شد .البته به
شرطی که حداقل متوسط موجودی سال پانزدهم حفظ
شود.

واریز یک جای مبلغ برای دریافت سقف وام در  ۱۵سال

(بر حسب تومان)
 179هزار و 283

بانک صـــادرات :سپرده قــرض الحسنه پس انداز
دانشآموزی

 60میلیون
تومان

مدت انتظار

 5سال

نرخ سود

 9درصد

تهران

 3میلیون و  667هزار تومان

شهرهای بزرگ

 3میلیون و  334هزار تومان

دیگر شهرها

 3میلیون تومان

واریز یک جای مبلغ برای دریافت سقف وام در  5سال
تهران

 6میلیون تومان

شهرهای بزرگ

 5میلیون و  700هزار تومان

دیگر شهرها

 5میلیون و  400هزار تومان
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