چک لیست

بیمه

پس از ورود به آملان چه بیمه ای نیاز دارید:
بیمه درمانی
• •هر شخصی باید بیمه درمانی داشته باشد!
• •برای پناهندگان یک مراقبت ویژه پزشکی رایگان وجود دارد.
• •از مرکز پذیرش اولیه یا شهر  /بخش خود دقیقا بپرسید که
در صورتی که به مراقبت پزشکی نیاز داشتید ،چه کاری باید
اجنام دهید.

بیمه شخص ثالث
• •اگر در هنگام دوچرخه سواری به ماشین آسیب رساندید یا
• •اگر تلفن همراه دوست شما از دستتان افتاد و خراب شد باید
خسارت را بپردازید .حتی اگر فقط حلظه ای توجه نکردید و
منی خواستید به چیزی آسیب برسانید.
این ممکن است خیلی گران متام شود .بنابراین هر فرد به بیمه
مسئولیت شخصی نیاز دارد.
بیمه مسئولیت شخصی
• •اگر چیزی آسیب دیده است :هزینه تعمیرات را پرداخت می کند
• •اگر چیزی شکسته شود و قابل تعمیر نباشد :قیمت معادل
آن را پرداخت می کند
• •اگر کسی آسیب ببیند :هزینه های دکتر و بیمارستان را
پرداخت می کند
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آیا مطمئن نیستید؟
به صورت مستقل و بی طرف مشاوره بگیرید! برای کسب اطالعات
بیشتر ،با مرکز حمایت از مصرف کنندگان خود متاس بگیرید.
www.verbraucherzentrale.de
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• •اگر دارای فرزند هستید:
کودکان در چهارچوب بیمه مسئولیت شخصی والدین خود بیمه
می شوند .والدین باید از فرزندان خود مراقبت کنند و اطمینان
حاصل کنند که آنها به چیزی آسیب منی رسانند .بنابراین شرکت
بیمه شما باید خسارات ناشی از کودکان کوچک زیر  7سال را نیز
پرداخت کند.
• •اگر دارای حیوان خانگی هستید:
حیوانات خانگی نیز می توانند سبب خسارت شوند .اگر حیوانات
خانگی کوچک مانند پرندگان یا گربه ها به چیزی آسیب
برسانند ،بیمه مسئولیت شخصی آن را می پردازند .برای حیوانات
خانگی بزرگ مانند سگ ها باید بیمه جدیدی منعقد کنید که
بیمه مسئولیت حیوانات نام دارد.
• •اگر به خانه خود نقل مکان می کنید:
بیمه مسئولیت شخصی اگر به خانه اجاره ای خسارتی برسد،
آن را پرداخت می کند .اگر کلید را گم کنید بیمه باید آن را
پرداخت می کند.
• •اگر اتومبیل بخرید:
شما باید بیمه مسئولیت اتومبیل را منعقد کنید .یک تصادف
رانندگی می تواند بسیار گران متام شود .اگر شما در یک تصادف
اتومبیل مقصر باشید ،بیمه خسارت را پرداخت می کند .اما
توجه داشته باشید :اگر شما در تصادف مقصر باشید ،خسارت
وارده به اتومبیل شما پرداخت منی شود .بیمه دیگری در این
خصوص وجود دارد.
• •اگر در جایی کار می کنید یا به طور منظم کمک می کنید:
حتی اگر پول کمی برای کار خود دریافت می کنید و یا هیچ پولی
دریافت منی کنید :بپرسید که آیا بیمه مسئولیت شخصی
شما در صورتی که در هنگام کار به چیزی خسارت برسانید ان را
پرداخت می کند یا خیر .اگر شما تصادف کردید و مجروح شدید؟
در این خصوص بیمه حوادث قانونی وجود دارد که برای شما رایگان
است :از قبل راجع به آن اطالع کسب کنید!
• •قراردادهای بیمه مسئولیت شخصی ممکن است بسیار
متفاوت باشند!
• •مبلغ بیمه باید حداقل  5میلیون یورو باشد .مبلغ بیمه مبلغی
است که پس از خسارات توسط شرکت بیمه پرداخت می
شود.
• •پوشش بیمه باید در سراسر جهان وجود داشته باشد.

نکته مهم!
اگر چیزی در زندگی شما تغییر کرد ،بیمه خود را بررسی کنید! به
عنوان مثال ،شما به خانه جدید بروید ،ازدواج کنید ،بچه دار شوید
یا یک ماشین بخرید.
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