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 های تراکنشیحساب

های تواند به روشهایی هستند که فرد میگویند، حسابنیز می 1های جاریتراکنشی که به آن حساب هایحساب

های کارت ،PoS ،ATMدستگاه  های الکترونیکی،استفاده از چک، تراکنش ه،مراجعه به شعب از جمله مختلف

های دسترسی به حساب، سهولت در روش  [1. ]دنبرداشت ک آنهااز  طور مکرراعتباری به هایکارت و 2دبیت

توانند در انتخاب بانک طرف حساب خود که اشخاص می هستندانجام عملیات بانکی و نرخ کارمزد مواردی 

 نظر بگیرند.در

 

های حساب ،دست آوردن بهره استهآن سپردن پول برای ب ایجاد اصلی انگیزه که 3اندازهای پسخالف حساببر

به ست. ا های سریع و راحتشتراکن راهکاری برای انجاممشخص است  نیز طور که از اسم آنهمانتراکنشی، 

ها مستقیما به این حسابمعموال حقوق افراد  است. بسیار پایین صفر یاگیرد تعلق می ای که به آنهرهبهمین جهت 

 
1 checking account, current account, demand account 

2 debit card 
3 saving account 
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وجود  هااز طریق این حسابصورت خودکار اقساط وام بهها و قبض و همچنین امکان پرداختود شیواریز م

هم برای اشخاص حقیقی و هم  هااین گونه حساب .[(2] در استرالیاBpay  )مانند سیستم پرداخت قبوضدارد 

 قابل استفاده است.اشخاص حقوقی 

ها پول خود را مدام در گردش درآورد، بانک این نوع حسابصاحب حساب بخواهد به دلیل اینکه ممکن است 

 کند.های خود درگیر نمیگذاریرا در عملیات کسب و کار یا سرمایه

 های تراکنشی توجه به نکات زیر توصیه شده است: در مورد حساب

 بیش از نیاز، پول در حساب تراکنشی نگهداری نکنید.  -

در صورت چون  د.نیاستفاده کدبیت از کارت ، اعتباریبه جای کارت روزانه برای انجام عملیات مالی  -

شود و باید منفی می شماحساب  ،4از حساب سقف اعتباربرداشت بیش از  و اعتباری استفاده از کارت

 .دیجریمه بپرداز

تری برای دسترسی به حساب های مناسببرای حساب تراکنشی خود انتخاب کنید که زیرساختبانکی  -

 گذارد.و انجام عملیات بانکی در هر لحظه و هر مکان در اختیار شما می

 کارمزدها

متفاوت است و ممکن است کارمزد  هاحساب نرخ بهره ،شرایط اقتصادی متناسب با در کشورهای مختلف و

صورت رایگان خدمات را بهاست که این این  . حالت دیگرنگهداری حساب یا کارمزد تراکنشی به آن تعلق گیرد

 [3] .شودهزینه پرداخت  ،ارائه دهند و فقط برای خدمات اضافی مانند حواله کردن

کارمزدهای مختلف برای  گیرد.نیکی تعلق نمیهای الکتروها یا تراکنشATMبرداشت از  بهمعموال کارمزدی 

 [5[ ]4] ها در جدول زیر نمایش داده شده است.گونه حساباین

 
4 overdraft 
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 کارمزد *توضیحات

 کارمزد حساب تراکنشی ماهانهدالر  15تا  5هزینه مدیریت حساب تراکنشی بین 

آنها  خدماتهای گیرند تا هزینهموجودی در نظر می ها یک الزام حداقلبرخی از بانک

 ماهانهدالر  25را پوشش دهد. 
 حداقل موجودی

که بیش از مبلغی که در حساب وجود دارد برداشت شود  دهندبانک ها این امکان را می

 صورت حساب منفی شده و مشتری باید کارمزد بپردازد.اما در این

برداشت بیش از حد از 

 حساب

 چک کارمزد برگشت گیرد.میچک  ی که بانک بابت برگشت زدنکارمزد

. اخذ می شودکارمزد در قالب  ها به ازای هر تراکنش ATMنگهداری و عملیات هزینه

های بانکمشتریان  ازها برای مشتریان خودشان کارمزد ندارند اما بسیاری از بانکالبته 

 گیرند.کارمزد می به ازای هر تراکنش دالر 4 تا 2 دیگر

 ATMکارمزد 

 هر تراکنشبه ازای  دالر 5
های کارمزد تراکنش

 مرزیبرون

 .ها وجود داردکارمزدها در بسیاری از بانک مشاهده* امکان 

 های تراکنشیحسابانواع 

دهند. با کاربردهای شخصی و کسب وکاری ارائه میرا برای های تراکنشی حسابانواع مختلف  در دنیا هابانک

 توان به کاربردهای هریک از آنها پی برد.ها میهای این حسابویژگیمقایسه 

 هاویژگی نوع حساب

Personal checking 

account 
 .رودکار میهای غیرتجاری بهطور کلی برای انواع حساباین عبارت به

Online checking 

account 

برای دسترسی به  مشخصی شود. مکان فیزیکیصورت آنالین انجام میعملیات به تمامی

 .ندارد حساب وجود ندارد. کارمزد

Business checking 

account 

بسیاری از موارد در دهد. ها نشان میها و مالیاتحسابسوابق حساب را برای پرداخت صورت

 محدودیت برداشت وجود داشته باشد.کارمزد ماهانه دارد. ممکن است 

Rewards checking 

accounts 

 دالر 3000تا سقف برای مثال وجود دارد.  ی تشویقیهاحسابهای اجرایی مختلفی برای مدل

. دالر 360یعنی ساالنه حداکثر  ؛گیرد% سود تعلق می 1  ،های دبیتخرید ماهانه با کارت

  Bank ofدهد. می 5جایزهساب فقط برای افتتاح ح chase. بانک  ندارد کارمزد

America دهد.های مختلفی پاداش میبرای فعالیت 

 
5 Bonus 
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 هاویژگی نوع حساب

Interest-bearing 

checking accounts 

گیرد. حداقل موجودی روزانه، حساب سپرده مبلغی که در حساب وجود دارد بهره تعلق می به

 های آن است.مستقیم و کارت دبیت از نیازمندی

Second-chance 

checking account 

که اعتبار بد و نمره منفی دارند و مجاز نیستند حساب تراکنشی معمولی باز  است افرادی ویژه

 کنند. کارمزد بیشتری دارد.

Money market 

account 

، همچنان محدودیت است امکان استفاده از چک با انداز با کارت دبیتیک نوع حساب پس

 .دارد برداشت از حساب

Student checking 

account 

های دبیت استفاده . نیازی به سابقه بانکی و اعتباری ندارد. از کارتدارد هزینه و کارمزد کمتر

 کند. محدودیت سنی دارد.می

Joint checking 

account 

و  جبران مازاد برداشت . هر دو مسئول پرداخت کارمزدها،است حساب مشترک بین دو نفر

 هستند.ها جریمه

 اندازهای پسحساب

های وال بهره آنها در مقایسه با حسابگیرد اما معمی هستند که به آنها بهره تعلق میهایانداز حسابهای پسحساب

 تعداد هایی برایها محدودیتند و بانکشونمی متصلهای دبیت کارت بهها معموال این حساب سپرده پایین است.

ها قانون اغلب بانک گیرند.در نظر می (یک بار در شش ماه)برای مثال  در یک دوره زمانی حساببرداشت از 

 باقی بماند کهحداقل وجهی در حساب  این است که

ای که به این هچنین بهرهم امکان برداشت آن وجود ندارد.

آید و ه حساب میگیرد، درآمد بها تعلق میحساب

 .شودمشمول مالیات می

های تشویقی ها، شیوهمیزان نرخ بهره، جایزه گراز طرف دی

های رقابتی و نرخ کارمزد عملیات بانکی از جمله ویژگی

  .شوندها قائل میحساب نوع ها برای اینبانک است که
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 6ههای سپردحساب

فرد باید  های دیگر است. های سپرده بیش از حسابنرخ بهره حساب

این حساب نگه دارد و پول خود را یک دوره زمانی مشخص در 

ماهه نرخ بهره  18ماهه یا  12برداشت نکند. بسته به دوره سپرده مثال 

اما اگر فرد نخواهد همه پول خود را در یک حساب  شود.آن بیشتر می

از استفاده کند که بخشی  7تواند از نوعی سپردهسپرده قفل کند، می

 قابل برداشت است.دارد و ای باز نگه میصورت دورهحساب فرد را به

این  توانند نرخ بهره ثابت یا متغیر داشته باشند.گذاری دارند و میسرمایهها ریسک پایینی برای حساباین گونه 

  [6] گیرد.حساب جریمه سنگینی در ازای برداشت از حساب پیش از سررسید در نظر می

 [7] .اندشدهپرده با هم مقایسه انداز و سهای تراکنشی، پسهای انواع حسابدر جدول زیر ویژگی

 مناسب کارت هاویژگی حساب نوع

 حساب تراکنشی

 دسترسی نامحدود به حساب ▪

 کارمزد مشمول ▪

 بهره صفر یا خیلی کم ▪

Credit card 

 debit card 

 اندازحساب پس

 برداشت از حساب هایی برایمحدودیت ▪

 بهره کم )مشمول مالیات( ▪

 حداقل موجودی ▪

Credit card 

 حساب سپرده

 بهره باال نرخ ▪

 برداشت از حساب  مجاز نبودن ▪

 گذاری در یک دوره زمانیروشی مناسب برای سرمایه ▪

- 

 

 
6 deposit account 
7 basic CD ladder 
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 روند نرخ بهره

های تشویقی در یک دوره انداز شخصی، سپرده و حسابهای پسنرخ بهره در برخی اقسام حسابروند در ادامه 

در این طور که همان [8. ]استارائه شده نمودار صورتبه اعتباری هبانک و موسس 1023برای زمانی پنج ساله 

. هرچند که در داردهای مختلف روند صعودی طور کلی نرخ بهره در حسابشود بهمشاهده مینمودارها 

در  ،های تشویقیی کاهش پیدا کرده است و در حسابکم 2019ساله در سال  5ماهه و  18های سپرده حساب

های اخیر بسیار مورد توجه در سال 8مکانیزم تشویقی برای خرید بیشتر افت ناگهانی داشته است. 2019اواسط سال 

 قرار گرفته است.

 
8 reward checking account 
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 به درصد متوسط APY 9روند نرخ  -های سپرده شش ماههنرخ بهره حساب

  

 به درصد متوسط APYروند نرخ  -ماهه 18های سپرده نرخ بهره حساب

 

 به درصد متوسط APYروند نرخ  -ساله 5های سپرده نرخ بهره حساب

 

 

 
9 Annual percentage yield 
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 به درصد متوسط APYروند نرخ  -انداز شخصینرخ بهره پس

 

 به درصد متوسط APYروند نرخ  -10بازار پولهای  حسابنرخ بهره 

 

 به درصد متوسط APYروند نرخ  -های تشویقینرخ بهره حساب

  

 
10 money market 
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