
 

Classified as Public (Green) 

 د نړیوال محافظت غوښتونکي

 

 د لنډیز برخه 

د مالي سالمیت په زړه کې مالي   د آیرلینډ بانک کې، موږ زموږ د ټولو پیرودونکو د مالي سالمیت ښه کولو ویاړ ځانته ورکوو. 

بانکي محصوالتو ته د السرسي برابرولو  موږ   شمولیت دی او دا پدې معني دی چې ټول لومړني بانکي محصوالتو ته السرسی ولري.

په واسطه د نړیوال محافظت غوښتونکو مالتړ کوو او د ژباړې خدمتونو اړتیا پیژنو چې ډاډ السته راشي هغوی د مالي خدمت د  

 اړتیا وړ مالتړ ترالسه کړي.

کو لپاره مناسب وي؛ شخصي جاري  موږ د ورځنۍ پانکي اړتیاو لپاره دوه محصوالت لرو کوم چې ممکن د نړیوال محافظت غوښتون

حساب او لومړنی بانکي حساب، دا دواړه تاسې ته خوندي ځای وړاندې کوي چې تاسې پکې خپلې پیسې وساتئ او السرسی ورته 

  د دې هر یوه حساب لپاره تفصیالت او د دې حسابونو پرانیستلو لپاره اړین اسنادو نوملړ برابر شوی دی. ولرئ.

ړین اسناد چمتو کړئ نو تاسې کولی شئ د آیرلینډ بانک هرې څانګې ته راشئ او موږ کولی شو تاسې ته د نوي  کله چې تاسې خپل ا

  حساب جوړولو پروسه پیل کړو.

انګلسي ژبې   یا ممکن احساس وکړي چې د هغوی د  انګلسي ژبې مهارتونه ونلري  د  موږ پوهیږو چې ځینې پیرودونکي ممکن 

که ستاسې همدا ستونزه وي، نو موږ   لی شي د بانک څانګې ته ورتګ پرمهال پوښتنې ځواب کړي.مهارتونه بسنه نه کوي چې وکو

  پدې خوشحالیږو چې تاسې د ځان سره ملګری، همکار یا ژباړونکی راوړئ څوک چې ستاسې لپاره ژباړه کولی شي. 

شحالۍ سره د مرستې کولو هڅه وکړو که چیرې عالوه لدې، د آیرلینډ بانک ډیری همکاران په یو شمیر ژبو غږیږي او موږ به په خو

  فقط په بانکي څانګه کې خپل د هرکلي مشاور نه پوښتنه وکړئ. تاسې کوم داسې څوک نلرئ چې تاسې لپاره ژباړه وکړي.

 /  locator-https://www.bankofireland.com/branchتاسې کولی شئ زموږ د بانکي څانګو تفصیالت دلته ومومئ 
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