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انتقال بانکی اسکناس و سکه 
ادامه می یابد

حواستان 
 به پول های قدیمی باشد!



اسکناس ها و سکه های سوئد



 انتقال بانکی اسکناس و سکه
ادامه می یابد

در سال Riksbank ،2015 آغاز به صدور اسکناس های 20، 50، 
200 و 1000 کرونی جدید کرد. در ماه اکترب، اسکناس های 100 و 
500 کرونی جدید عرضه خواهد شد. ما همچنین سکه های 1، 2 
و 5 کرونی جدید خواهیم داشت. اسکناس های جدید ویژگی های 

امنیتی جدیدی دارند که حفاظت بهرتی را در برابر جعل کردن 
ارائه می کنند و سکه ها کوچکرت، سبکرت و فاقد نیکل خواهند بود.

برای مدتی معین، هم اسکناس ها و سکه های فعلی و هم جدید 
همزمان در گردش خواهند بود. اسکناس ها و سکه های فعلی 

به تدریج بی اعتبار خواهند شد )به غیر از سکه 10 کرونی که عوض 
منی شود(.

به همین دلیل برای جلوگیری از داشنت اسکناس ها و سکه های 
بی اعتبار در خانه، آنها را در ارسع وقت خرج کنید یا به حساب 

بانکی خود واریز منایید. 

لطفاً به خاطر داشته باشید که ممکن است پذیرش تعداد زیادی 
سکه برای فروشگاه ها و بانک ها کار دشواری باشد بخصوص 

زمانی که ما به مرحله آخر انتقال بانکی می رسیم. نگذارید خیلی 
دیر شود.

 استفان اینگوس

Riksbank رئیس 

سپتامرب 2016

 در myntkartan.se جستجو کنید

 آیا تعداد زیادی سکه دارید؟

»Myntkartan« نقشه ای است که به شام نشان می 

دهد در کجا می توانید آنها را رسمایه گذاری کنید.



 اسکناس های جدید در
اکترب 2016

در اکترب Riksbank ،2016 کار صدور اسکناس های 100 کرونی 
و 500 کرونی جدید را با نقوش جدید آغاز خواهد کرد. ممکن 

است کمی طول بکشد تا بتوانید اسکناس های جدید را ببینید زیرا 
اسکناس های 100 و 500 کرونی فعلی نیز مدتی در گردش خواهند 

بود.

نقش روی اسکناس )رو(

بازیگر زن گریتا گاربو

نقش پشت اسکناس )پشت(

استکهلم، جایی که گریتا گاربو 
بزرگ شد

 نقش روی اسکناس )رو(
خواننده اپرا بیرگیت نیلسون

 نقش پشت اسکناس )عقب(
اسکانه، جایی که بیرگیت 

نیلسون بزرگ شد



 سکه های جدید در
اکترب 2016

در اکترب Riksbank ،2016 آغاز به انتشار سکه های 1، 2 و 5 
کرونی جدید خواهد کرد. سکه 10 کرونی تغییری نخواهد کرد. 

ممکن است کمی طول بکشد تا بتوانید سکه های جدید را ببینید 
زیرا سکه های فعلی نیز برای مدتی در گردش خواهند بود. 

سکه های جدید فاقد نیکل، سبکرت و کوچکرت از سکه های فعلی 
هستند.

 روی 1 کرونی
)رو(

روی 2 کرونی

)رو(

 روی 5 کرونی
 )رو(

 پشت 1 کرونی
)پشت(

پشت 2 کرونی

)پشت(

 پشت 5 کرونی
)پشت(

سکه 10 کرونی تغییری نخواهد کرد.



اسکناس هایی که پس از 30 ژوئن 2017 
بی اعتبار خواهند شد

از اسکناس های 100 و 500 کرونی فعلی می توان تا تاریخ 30 
ژوئن 2017 مانند همیشه استفاده کرد.

تاریخ های مهم

30 ژوئن 2017: آخرین روزی است که می توان از این اسکناس 	 
ها برای پرداخت استفاده کرد.

30 ژوئن 2018: آخرین روزی است که می توان این اسکناس ها 	 
را به حساب بانکی واریز کرد.

نگذارید خیلی دیر شود!  

بانک ها و فروشگاه ها ممکن است در قبول اسکناس ها 
محدودیت داشته باشند. اگر مقدار زیادی اسکناس برای واریز 
دارید، جهت کسب اطالعات بیشرت با بانک خود متاس بگیرید.

پس از 30 ژوئن Riksbank ،2018 می تواند اسکناس های فاقد اعتبار 
را پس از کرس هزینه های اداری 100 کرون سوئد خریداری مناید.

چرا بانک ناچار است سؤاالتی بپرسد

هنگامی که می خواهید پولی را به حساب بانک واریز کنید یا معامله دیگری 

انجام دهید، باید آماده پاسخ دادن به سؤاالتی در این مورد باشید که این پول 

از کجا آمده است و مدرک شناسایی معترب ارائه دهید. در برخی موارد، ممکن 

است بانک خواستار مشاهده قراردادها، رسیدها، فاکتورها یا اسناد دیگری باشد 

که ثابت می کند چگونه پول را دریافت کرده اید. این مسئله مربوط به قانون 

اقدامات در برابر پول شویی و تأمین مالی تروریستی است که یکی از الزامات 

آن، این است که بانک ها موظف به کسب اطالع از منشأ سپرده ها هستند. 

این بررسی باید حتی وقتی هیچ سوءظنی نسبت به وقوع جرم وجود ندارد، 

انجام شود. هدف این قانون جلوگیری از استفاده شدن از بانک ها و دیگر 

رشکت های مالی برای پولشویی است، یعنی پول حاصل از فعالیت های مجرمانه 

که به پول قابل استفاده در یک حساب بانکی تبدیل می شود. این مقررات در 

مورد متام رشکت های مالی در اتحادیه اروپا اعامل می شود. 

Riksbank نیز از قانون اقدامات در برابر پول شویی پیروی می کند.



سکه ها پس از 30 ژوئن 2017 بی اعتبار 
خواهند شد

از سکه های 1 و 5 کرونی فعلی می توان تا تاریخ 30 ژوئن 2017 
مانند همیشه استفاده کرد. 

این امر در مورد سکه های 2 کرونی سابق، اگر داشته باشید، صادق 
است. هرچند، پرداخت با سکه های 2 کرونی سابق می تواند 

دشوار باشد چرا که امروزه خیلی کم از آنها برای پرداخت استفاده 
 می شود.

تاریخ های مهم

30 ژوئن 2017: آخرین روزی است که می توان از این سکه 	 
ها برای پرداخت استفاده کرد.

31 آگوست 2017: آخرین روزی است که می توان این سکه 	 
ها را در حساب بانکی گذاشت.

نگذارید خیلی دیر شود! 

ممکن است پذیرش تعداد زیادی سکه برای فروشگاه ها و بانک 
ها کار دشواری باشد بخصوص زمانی که ما به مرحله آخر انتقال 
بانکی نزدیک می شویم.  اطالعات بیشرت را از بانک یا فروشگاه 

محل خود جویا شوید.

پس از 31 آگوست 2017 دیگر نقد کردن سکه های فاقد اعتبار در بانکها یا 

Riksbank امکان پذیر نخواهد بود.

5 کرون2 کرون1 کرون

لطفاً توجه داشته باشد که نه تنها سکه هایی که تصویر آنها در باال 
آمده است بلکه همه سکه های 1، 2 و 5 کرونی فعلی اعتبار خود 

را از دست خواهند داد. 

چه سکه هایی جایگزین منی شوند؟ 

سکه 10 کرونی و سکه های مربوط به جشن و یادبود تا سال 
 öre 2017 اعتبار خود را از دست نخواهند داد.  همه سکه های

پیش از این اعتبار خود را از دست داده اند و منی توان از آنها برای 
پرداخت یا نقد کردن در بانک ها و Riksbank استفاده کرد.



اسکناس را برای اطمینان یافنت از اصل بودن 
آن خم کنید

اسکناس های جدید دارای ویژگی های امنیتی جدیدی هستند که 
باعث می شود جعل کردن آنها دشوار باشد. اگر اسکناس را کج 

کنید، می توانید واقعی بودن آن را بررسی منایید.

نوار امنیتی

نوار عمودی با سه پنجره. پنجره ها دارای 
تصاویری هستند که وقتی اسکناس را کج 
می کنید، حرکت می کنند و نقش آنها بین 
"KR" و یک تاج سلطنتی تغییر می یابد. 

طرز قرار گرفنت نوارها ممکن است در 
اسکناس های مختلف متفاوت باشد.

تصویر دارای تغییر رنگ

تصویری که هنگام کج کردن اسکناس، 
به تدریج رنگ آن بین طالیی و سبز 
تغییر می کند. تصویر به شخصی که 

تصویرش بر روی اسکناس آمده متصل 
است و همچنین نشان دهنده واحد 

اسکناس است.



تاریخ های مهم

201520162017

 Riksbank ،اگر هنوز از این اسکناس ها دارید 
 می تواند آنها را در ازای پرداخت هزینه اجرایی

 100 کرون سوئد نقد کند. 

فاقد اعتبار پس از 30 ژوئن 2017فاقد اعتبار پس از 30 ژوئن 2016

2 کرون 1 کرون5 کرون

اکترب 2015

1 کرون 2 کرون 5 کرون

اکترب 2016
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Riksbank درباره

Riksbank بانک مرکزی سوئد است. ما اسکناس ها و سکه های سوئد را منترش 

می کنیم. ما همچنین، تضمین می کنیم که پول ارزش خود را حفظ می کند و 

پرداخت ها به صورت ایمن و کارآمد انجام خواهند شد.  

اطالعات بیشرت

riksbank.se/checkyourmoney :وبسایت  •

 »Kolla pengarna« برنامه: در فروشگاه برنامه های کاربردی گوشی خود برنامه  •

را جستجو کنید

اطالعات بیشرت به زبان سوئدی

facebook.com/kollapengarna :فیسبوک  •

myntkartan.se :کوینمپ  •

یادآوری تاریخ های مهم:   •

منت riksbanken start را به 71120 پیامک کنید

riksbank.se/languages

انتقال بانکی اسکناس و سکه ادامه می یابد

 

 

  


