
የሥራ አጥነት ዋስትና 
በቀጥታ ስለሚገባ ገንዘብ ብዙ ጊዜ የሚጠየቁ ጥያቄዎች 

 
 

1. በቀጥታ የሚገባ ገንዘብ ምንድን ነው? 
ቀጥተኛ ተቀማጭ የሥራ አጥነት መድን (ዩአይ) ክፍያዎን በኤሌክትሮኒክ በኩል ለባንክዎ 
ማስተላለፍ ነው ፡፡ ቀጥተኛ ተቀማጭ ገንዘብ በይነገጽ (UI) ጥቅሞችን ለመቀበል ደህንነቱ የተጠበቀ 
፣ ፈጣን እና ቀላል መንገድ ነው ፡፡ የመልዕክት መዘግየት ፣ የጠፋ ወይም የተሰረቁ ቼኮች እና ቼክዎን 
በገንዘብ ለማስገባት ወይም ለማስገባት የሚወስደውን ጊዜ ያስወግዳል። በአገልግሎቱ ውስጥ 
በሚመዘገቡበት ጊዜ በጠየቁ ቁጥር እና ጥቅማጥቅሞችን የማግኘት መብት ባገኙ ቁጥር የባንክ 
ሂሳብዎን ለሥራ ስምሪት አገልግሎቶች መምሪያ እንዲሰጡ ፈቃድ ይሰጡዎታል ፡፡ 

 
2. ለመመዝገብ ምን መረጃ እፈልጋለሁ? 

• የባንክዎ ስም 

• የገንዘብዎ ተቋም ዘጠኝ (9) አሃዝ የማዞሪያ ቁጥር ሲሆን ይህም ብዙውን ጊዜ በቼክዎ ላይ ባሉት 
ምልክቶች መካከል ይገኛል 
• የሂሳብዎ ቁጥር (እስከ 17 አሃዞች) ፣ ይህም በተለምዶ በቼክዎ ላይ ካለው ምልክት በፊት ይገኛል 
• የሂሳብ ዓይነት። ወደ ቼክ ወይም የቁጠባ ሂሳብ ለማስገባት መምረጥ ይችላሉ 

 
3. እንዴት መመዝገብ እችላለሁ? 
ለመመዝገብ ቀላሉ መንገድ በዚህ ድር ጣቢያ ላይ አሁን የመመዝገቢያ ቁልፍን ጠቅ ሲያደርጉ 
የቀረበውን የምዝገባ ቅጽ በማጠናቀቅ ነው ፡፡ 

 
4. አገልግሎቶች ለመጀመር ምን ያህል ጊዜ ይወስዳል? 
ባንኩ የሂሳብዎን መረጃ ካረጋገጠ በኋላ ቀጣይ የመብት ጥያቄዎን ፋይል ካቀረቡ በኋላ 
ለጥቅማጥቅሞች ብቁ ከሆኑ ክፍያዎ ይተላለፋል ፡፡ ባቀረቡት የመለያ መረጃ ላይ ችግር ካለ 
ወዲያውኑ እናሳውቅዎታለን እናም የወረቀት ቼክ ይወጣል እና ወደ መዝገብ አድራሻዎ ይላካል ፡፡ 
 

5. ክፍያዬን ወደ አካውንቴ እንዲገባ መቼ መጠበቅ እችላለሁ? 
ቀጣይነት ያለው የይገባኛል ጥያቄ ቅጽዎን ከያዝን በኋላ ክፍያው በአጠቃላይ በሁለት የሥራ ቀናት 
ውስጥ ይገኛል። እንደ ምሳሌ ፣ የይገባኛል ጥያቄዎን ቅጽ በሰኞ የምናካሂድ ከሆነ እና ለጥቅም ብቁ 
ከሆኑ በቀጣዩ ረቡዕ ክፍያ ወደ ሂሳብዎ ይቀመጣል! 
    

6. እኔ በይነገጽ ተቀማጭ ገንዘብ ምን መዝገብ እቀበላለሁ? 
ወደ ሂሳብዎ ቀጥታ ክፍያ እንደከፈልን በፖስታ መልእክት ይደርስዎታል። የፋይናንስ ተቋምዎ 
በወርሃዊ መግለጫዎችዎ ላይ በሂሳብዎ ላይ የተደረጉ የዩአይ ተቀማጭ ገንዘብ መዝገብንም 
ይሰጣል። በዚህ ጣቢያ ላይ ያለው የክፍያ ታሪክ ገጽ እንዲሁ ቀጥተኛ ተቀማጭ ገንዘብ እንደተከሰተ 
ይመዘግባል። 

 
7. ጋራ ሂሳብ ካለኝ በቀጥታ ተቀማጭ ገንዘብ ውስጥ መሳተፍ እችላለሁን? 
አዎ. ሆኖም መምሪያው በመለያው ላይ ላሉት ሌሎች የ UI የክፍያ መረጃዎችን ለመልቀቅ 
አይችልም። በጋራ መምሪያ የተከማቸውን ገንዘብ አጠቃቀም በተመለከተ ይህ መምሪያ ራሱን 



የሥራ አጥነት ዋስትና 
በቀጥታ ስለሚገባ ገንዘብ ብዙ ጊዜ የሚጠየቁ ጥያቄዎች 

 

አያካትትም ፡፡ ይህ መምሪያ ለ 3 ኛ ወገን ሂሳብ (የይገባኛል ጥያቄ አቅራቢው ህጋዊ ባለቤት / ፊርማ 
ያልሆነ) ማንኛውንም የጥቅም ክፍያዎች ተቀማጭ ገንዘብ አይሰጥም። 
 

8. የእኔ ባንክ በዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ውስጥ መኖር አለበት? 
አይ. በአሜሪካ ውስጥ ለሚገኘው ለማንኛውም የገንዘብ ተቋም በአብዛኛዎቹ ማስረከብ እንችላለን ፡፡ 
ከመመዝገብዎ በፊት የገንዘብ ተቋምዎ ቀጥተኛ ተቀማጭ ገንዘብ መቀበልን ማረጋገጥ አለብዎት። 
 

9. የእኔን የጥቅም ክፍያ የተወሰነ ክፍል ብቻ ወደ አካውንት ማስገባት እችላለሁን? 
አይደለም በቀጥታ የሚገባ ገንዘብ  አገልግሎቶች ውስጥ ለመመዝገብ ከመረጡ የክፍያው ሙሉ 
መጠን በመረጡት ነጠላ ሂሳብ ላይ ይገባል። 
 

 
10. ቀጥተኛ ተቀማጭ ገንዘብን በመጠቀም የፌዴራል እና የዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ     ግብር አሁንም 
ሊታገድብኝ እችላለሁን? 
አዎ. የመጀመሪያ የይገባኛል ጥያቄዎን ሲያቀርቡ ከሳምንታዊ ጥቅማጥቅሞችዎ የፌዴራል እና 
የዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ታክሶች እንዲቆረጡ ከጠየቁ ይህ ካልተጠየቀ በስተቀር ይህ ይቀጥላል 
፡፡ 
 

 


