
 

Classified as Public (Green) 

 بین االقوامی تحفظ کے لئے درخواست دہندگان

 

 خالصہ سیکشن 

مالی آسودگی کے مرکز   بینک آف آئرلینڈ میں، ہم اپنے تمام صارفین کی مالی آسودگی کو بہتر بنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔

ہم بین االقوامی تحفظ کے لئے   میں, مالی شمولیت ہے اور اس کا مطلب سب کے لئے بنیادی بینکاری مصنوعات تک رسائی ہے۔ 

بینکاری مصنوعات تک رسائی فراہم کرکے اور ترجمانانہ خدمات کی ضرورت کو     درخواست دہندگان کی حمایت کرتے ہیں

 پہچان کر اس بات کا یقین کرنے کے لئے کہ انہیں مالی خدمات حاصل ہوجاتی ہیں جس کی انہیں ضرورت ہوتی ہے۔ 

رخواست دہندگان کے  ہمارے پاس روزمرہ بینکاری کی ضروریات کے لئے دو مصنوعات ہیں جو بین االقوامی تحفظ کے لئے د

لئے موزوں ہوسکتی ہیں; ایک ذاتی کرنٹ اکاؤنٹ اور ایک بنیادی بینک اکاؤنٹ، جو دونوں ہی آپ کو اپنے پیسوں کو رکھنے  

ان میں سے ہر ایک اکاؤنٹ کی تفصیالت اور ان اکاؤنٹس   اور ان تک رسائی کے لئے ایک محفوظ جگہ کی پیش کش کرتے ہیں۔

  دستاویزات کی فہرست فراہم کی گئی ہے۔   کو کھولنے کے لئے درکار 

جب آپ کے پاس مطلوبہ دستاویزات تیار ہوجائیں تو آپ کسی بھی بینک آف آئرلینڈ برانچ میں آسکتے ہیں اور ہم آپ کا نیا اکاؤنٹ  

  ترتیب دینے کے لئے عمل شروع کرسکتے ہیں۔

ں ہو گی یا وہ یہ محسوس کرسکتے ہیں کہ برانچ وزٹ  انگریزی زبان کی مہارت نہی \ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ صارفین کے پاس

اگر یہ کیس آپ کے لئے ہے تو، ہمیں   کے دوران سواالت کے جوابات دینے کے لئے ان کی انگریزی کی مہارت کافی نہیں ہے۔

  خوشی ہے کہ آپ اپنے ساتھ ایک دوست، ساتھی یا مترجم الئیں جو آپ کی ترجمانی کر سکے۔

آئرلینڈ کے متعدد مالزمین متعدد زبانیں بولتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ترجمانی کرنے واال کوئی فرد   اس کے عالوہ، بینک آف 

  برانچ میں بس اپنے ویلکم اڈوائیزر سے پوچھیں۔ نہ ہو تو ہم مدد کرنے میں خوش ہوں گے۔
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