Persisch
اطالعاتی کوتاه در مورد بیمه مسئولیت شخصی
بیمه مسئولیت شخصی ،مهمترین نوع بیمه به شمار میآید .هر کس باید آن را داشته باشد!
اگر شما در آلمان به چیزی سهواً صدمه بزنید و یا آن را خراب کنید ،باید به صاحبش خسارت بپردازید .اگر سهواً به کسی صدمه
بزنید ،باید هزینههای درمان او را بپردازید.
به عنوان مثال ،اگر با دوچرخه به رنگ یک خودرو آسیب برسانید ،صاحب ماشین آن را به تعمیرگاه میبرد و قسمتی از
خودرو که آسیب دیده را از نو رنگ میکند .هزینههای آن را شما را باید بپردازید.
یا با دوچرخه به کسی برخورد میکنید و او مجروح میشود .هزینههای بیمارستان وی را شما باید پرداخت کنید .همچنین باید
مقدار پول و درآمدی را که فرد مصدوم در زمان مداوایش میتوانست به دست بیاورد پرداخت کنید .احیانا ً ممکن است وی
شکایت و درخواست غرامت میکند.
در این صورت ،با مبلغ بسیار زیادی سر و کار خواهید داشت .مجبور خواهید شد قسمتی از عمرتان را به پرداخت غرامت
بپردازید.
برای جلوگیری از بروز این مشکالت ،نوعی بیمه با نام بیمه مسئولیت شخصی وجود دارد که تقریبا ً تمامی آلمانیها از آن
برخوردارند .بیمه مسئولیت شخصی این هزینهها را پرداخت خواهد کرد.
میتوانید فقط خود و یا تمام خانوادهتان را بیمه کنید .اگر خانواده را بیمه کنید ،فرزندان شما تا پایان اولین کارآموزی شغلیشان و
یا تا پایان  ۲۵سالگی به طور خودکار بیمه خواهند شد.
در آلمان ،شرکتهای بیمه زیادی وجود دارند .مرکز مشاوره شهروندان استان «بادن وورتمبرگ» دربارۀ این که کدام شرکت
بیمه مناسبتان است به شما مشاوره خواهد داد .در اینترنت ،نیز میتوانید به مقایسه شرکتهای مختلف بپردازید.
با شرکت بیمهای که انتخاب کردید قرار بگذارید و از آنها مشاوره بگیرید.
حق بیمۀ مسئولیت شخصی میان  ۲۵و  ۹۰یورو در سال است.
اطالعات بیشتر در مورد امکانات بیمه را در اینترنت جستجو کنید!
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