نحوه افتتاح حساب بانکی برای ایرانیها در ترکیه
برای افتتاح حساب در ترکیه داشتن شماره مالیاتی و دفترچه اقامت کافی هستش .البته از سال گذشته از خارجیها شماره مالیاتی نمی خوان .ظرف یک هفته پس از
.افتتاح حساب کارت بانکی صادر می شه که یاویزا هست و یا مسترکارت
با این کارتها می تونی از طریق اینترنت از تمامی کشورهای دنیا خرید کنی و همچنین هنگام مسافرت خارجی از بانکهای مستقر در کشور مقصد وجه نقد به شکل
.پول محلی یا ارز معتبر جهانی مثل دالر و یورو دریافت کنی
این بانک سال گذشته با سود خالص قبل از مالیات  ۳.۵میلیارد لیر پر سود ترین شرکت ترکیه بود که البته  ۵.۵میلیارد مالیات پرداخت نمود .این :بانک زراعت
.بانک برای ایرانیا محدودیتهای خاصی قائله و به طور مثال خود من به خاطر ایرانی بودن نتونستم به خارج حواله کنم
این بانک نیز از جمله بانکهای بزرگ ترکیه است .اکثر ایرانیا تو این بانک حساب دارن .از نظر تعداد شعبه رتبه اول رو تو ترکیه داره .حواله به :ایش بانک
.خارج از طریق این بانک به راحتی انجام میشه
 .این بانک ارتباطات بین المللی خوبی داره ولی از دارنده حساب ماهانه  ۵۵لیر کارمزد کم می کنه :بانک خلق
شعب سی تی بانک آمریکا و آق بانک سبدهای سرمایه گذاری پیشنهاد می کنن که به صورت کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت هستش: .بانکهای سرمایه گذاری
البته اول کار و موقع افتتاح حساب پرسشنامه ای می دن تا میزان ریسک پذیری مشتری رو ارزیابی کنن و بسته به درجه ریسک پذیری سبد سهام و یا سایر ابزار
.مالی رو پیشنهاد می کنن
.این بانک با مانده صفر هم حساب باز می کنه و مستر کارت می ده :گارانتی بانک
.البته بانکهای زیاد دیگری هم هستن که من با اونا درگیر نبودم و اطالعات زیادی دربارشون ندارم
اگه تو ترکیه اقامت ندارین بهترین راه افتتاح حساب توسط یک شخص مقیم و سپس تسلیم کارت بانکی توسط او به شما می باشد

