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 كيف تفتح حساب مصرفي إيطالي؟

 

 

 

لفتح حساب مصرفي ، من الضروري أن يكون عمرك ثمانية عشر عاًما على األقل ، وأن يكون بحوزتك مستند هوية ساري 

 ’’.الرمز الضريبي "’’codice fiscale’‘ , ال  : المفعول ، باإلظافة الى وثيقة 

 

كانوا مقيمين في إيطاليا وقت فتح الحساب. المواطنون األجانب مؤهلون كمقيمين إذا يجب على المواطنين األجانب اإلعالن عما إذا 

يوًما على األقل في  183في سجل اإلقامة لمدة ال تقل عن  بالَبلَدية كانت إقامتهم أو محل إقامتهم المعتاد في إيطاليا أو مسجلين

 السنة.

 

بنك آلخر. في بعض البنوك ، قد يلزم إيداع مبلغ صغير من المال لفتح تختلف الشروط واألحكام المتعلقة بالحساب المصرفي من 

 الحساب.

 

 على أي حال ، يُنصح باالتصال بالبنوك مباشرة للحصول على المعلومات الالزمة ، حيث يمكن لكل مؤسسة تقديم حلول مختلفة

 .عن غيرها

إيطاليا ، هناك بالتأكيد إمكانية فتح حساب جاري خاص مصمم لغير إلقامة في الفترة مؤقتة من أجل بالنسبة للطالب الذين يأتون 

 المقيمين في إيطاليا.

 تصريح اإلقامة.طلب فقط بإيصال  ،سيقدم لك هذا الدليل جميع المعلومات العملية لفتح حساب جاري بايطاليا للطالب األجانب 

 

 

 ؟ ما هو إذن الحساب المصرفي الجاري لغير المقيمين

 

الجاري لغير المقيمين هو منتج مصرفي مخصص ، في الواقع ، ألولئك الذين ال يعيشون وال يقيمون في إيطاليا ، ولكن الحساب 

 في ظل ظروف معينة ، ال يزال بإمكانهم فتح حساب مع بنك إيطالي.
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 لمن هو مخصص بالضبط الحساب البنكي لغير المقيمين؟

 

 ضريبية في إيطاليا.عمليا ، ألولئك الذين ليس لديهم إقامة 

 

تتميز الحسابات الجارية لغير المقيمين بخاصية السماح بالعمليات األساسية فقط مثل ائتمان الراتب والمدفوعات والسحوبات. بالنسبة 

ميع لهذه الحسابات، ال يفتقر البنك إلى االلتزام بالشفافية: وبالتالي، يتم تقديم التوثيق بطريقة شفافة وواضحة وتحتوي على ج

 .وما إلى ذلك المعلومات التفصيلية المتعلقة بأسعار الفائدة ورسوم العموالت المصرفية

 

 البنوك الرئيسية التي توفر حسابات مصرفية لغير المقيمين في إيطاليا.

 

البنوك وحتى اليوم نظًرا لكونه منتًجا مصرفيًا متخصًصا ، فإن الحساب المصرفي الجاري لغير المقيمين ال يتم تقديمه من قبل جميع 

 هو خدمة محدودة لبعض المؤسسات االئتمانية.

ومع ذلك ، فإن الطلب عليها آخذ في االزدياد، لدرجة أن البنوك التي تقدم هذا النوع من المنتجات اليوم هي أكثر بكثير من تلك التي 

تم أيًضا تحسين الظروف المصرفية لجميع كانت تعمل في السوق منذ بضع سنوات فقط. نظًرا للمنافسة بين مؤسسات االئتمان، 

 أولئك الذين يرغبون في استخدام هذا المنتج.

 

 من بين البنوك التي تقدم إمكانية استخدام حساب مصرفي جاري لغير المقيمين نجد: 

 UniCredit 

  في العنوان التالي:تقع االجتماعية أقرب وكالة إلى حرم نوفولي الجامعي للعلوم 

                                     , Via Filippo Corridoni, 24, 50134 Firenze FIUnicredit  

 .55ويمكن الوصول إليها عن طريق الحافلة رقم                                      

 

 Intesa Sanpaolo 
 

 في العنوان التالي:تقع االجتماعية ب وكالة إلى حرم نوفولي الجامعي للعلوم أقر 

                                      , Via Carlo Magno, 3, 50127 Firenze FIIntesa Sanpaolo 

 دقيقة سيرا على األقدام. 12على بعد                                       

 

https://landing.unicredit.it/mygenius/?ucid=LEC-IR16182&ccode=LEC-IR16182
https://www.unicredit.it/it/contatti-e-agenzie/lista-agenzie/fi/firenze/firenze-corridoni-ag00504.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/common/landing/promozione-xme-conto-under35.html?utm_campaign=contou35&utm_source=facile&utm_medium=Comparatori_CPC&utm_content=Comparatori&utm_term=facile_Comparatori_CPC_contou35_desk_a
https://www.intesasanpaolo.com/it/common/footer/ricerca-filiali.html
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 لمكاتب البريد اإليطالية:(IBAN) أو حتى البطاقة مسبقة الدفع مع رقم الحساب المصرفي الدولي 

 Evolution Postepay 

  في العنوان التالي:تقع االجتماعية أقرب وكالة إلى حرم نوفولي الجامعي للعلوم 

                                      no Alfieri, 3, 50127 Firenze FI, Via Carlo di SostegPoste Italiane 

 سيرا على األقدام. دقائق 3على بعد                                      

 

Postepay Evolution  هي بطاقة تحتوي على رقمIBAN  يمكنك بفضلها إدارة أموالك. تقريبا مثل وجود حساب مصرفي ،

 .للمدفوعات عبر اإلنترنتكذلك  ودفع الفواتير جاري. في الواقع ، يمكنك استخدامه لسداد الراتب 

 

 كيف يتم الطلب؟

 

 بالضرورة إقامة أو جنسيةفي هذه المؤسسات االئتمانية ، سيكون من الممكن فتح حساب ببساطة بتصريح إقامة دون أن يكون لديك 

 .إيطالية

 

في مكتب  "Postepay Evolution’‘ من أجل فتح حساب جاري في البنوك المذكورة أعاله أو حتى لطلب بطاقة الدفع المسبق

 البريد اإليطالي ، يجب أن يكون لدى الطالب األجنبي الوثائق التالية :

 

 .نسخة من جواز سفرك أو وثيقة هوية سارية المفعول 

 اإليصال الصادر عن مكتب البريد.يكفي فقط نتظار اإلأو في حالة  * تصريح اإلقامة 

 ال نسخة من " codice fiscale‘’  الذي يجب على الطالب طلبه منAgenzia dell'Entrate  في أقرب ،

 أيام بعد وصوله إلى إيطاليا. 8، في موعد ال يتجاوز وقت ممكن

 .رقم هاتف إيطالي 

 

التقدم بطلب للحصول على  يوًما 90ألكثر من يجب على الطالب من خارج االتحاد األوروبي الذين ينوون البقاء في إيطاليا  *

 من دخولهم إلى األراضي اإليطالية. أيام عمل 8في غضون  بمكاتب البريد اإليطالي تصريح إقامة

https://postepay.poste.it/prodotti/postepay-evolution.html
https://www.poste.it/cerca/index.html#/risultati-cerca-up/Via%20Carlo%20di%20Sostegno%20Alfieri,%203,%2050127%20Firenze%20FI
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/RichiestaDuplicatoWeb/ScegliModalita.jsp

