
 

  

KURZINFORMATION  

PRIVATE HAFTPFLICHTVERSICHERUNG 

(FARSI + DARI) 
auch für Geflüchtete ein Muss  

 

 معلومات مختصر

 بیمْه مسْولیت فردی ) شخصی ( برای پناهنده کان یک وجهی ضروری پنداشته میشود. 

در کشور آلمان میتواند هر شخص خود را در برابر)مقابل(بسیاری از خسارات)حوادث( بیمه نماید.بعضی از 

 این بیمه ها خیلی مهم هستند، و برخی از آنها از اهمیت کمتر بر خوردار هستند.

)شخصی( مهمترین بیمْه ،که در قدم اول )درجه اول (مورد نیاز )ضرورت( شما میباشد.بیمْه مسْولیت فردی 

 است.

  مفهوم) معنی( مسْولیت چه است؟

بر اساس قوانین کشور آلمان شما مْوظف به پرداخت خساره به آن افراد و یا اشخاصی ، که از طرف شما 

خساره مند ګردیده اند میباشید.این وظیفه )مسْولیت( نامیده میشود.و یا به مفهوم دګرشما مسْول پرداخت خساره 

 هستید. 

ه خسارات را باید جبران و یا پرداخت نمود؟آیا همیشه هم  

 نخیر.

 آن زمان شما باید خساره را پرداخت نمایْید ، که در وقوع حادثه اشتباه از طرف شما صورت  

ګرفته باشد. زمانیکه شما قادر به جلوګیری از وقوع حادثه نباشید، سپس شما نباید به طرف مقابل خساره 

 بپردازید.

 مثال اول:

بایسکل )دوچرخه( در حال حرکت روان هستید، که با ګرفتن برک )ترمز( دیرتربه یک موتر)وسیلْه شما با 

نقلیه( برخورد نموده و باعث خراشیده ګی رنګ آن وسیلْه )نقلیه( میګردید.در این حالت شما باید خسارْه آن را 

 بپردبزید.

 مثال دوم:

میباشد، که بدون توجه به بایسکل )دوچرخه(شما شخص در حال نګاه کردن با تلفون دستی خود )موبایل( 

 برخورد مینماید.و در این جریان تلفون شخص مذکور به زمین افتاده و میشکند.

 در جریان وـ وقوع این نوع حادثه ها شما مقصر نبوده ، و نباید خسارْه آنرا بپردازید.

 



 

  

 بیمْه مسْولیت شخص چه است؟

ْید ، که در وقوع حادثه تقصیر از شما باشد،که از طرف شما صورت این بیمه خساره های را پرداخت مینما

برخورد شما با موتر)وسیلْه نقلیه( برای قیمت خراشیده ګی رنګ موتر پول خسارْه آن در مثال اول ګرفته باشد.

   از طرف بیمه پرداخت میګردد. 

اشتن دالیل قانونی از شما بیمْه مسْولیت شخصی همچنان شما را کمک مینمایید، زمانیکه شخصی بدون د

 تقاضای پرداخت خساره را مینمایید. پس این کمک را همکاری قانونی نامیده مینوانیم. 

شخص مذکور) صاحب تلفون دستی( برای خریدن تلفون جدید از شما تقاضای پرداخت پول  در مثال دوم

وشتن نامه ها شما را همکاری مینماید.در صورت ادعای آن شخص ادارْه بیمه در حمایت از شما و برای ن

  مینماید.

 اګر برای یک وکیل ضرورت داشته باشید،این اداره مصارف آنرا پرداخت  مینماید.

 آیا بیمه مسْولیت شخص بیمْه ضروری است؟

بیمه مسْولیت شخص یک بیمْه ضروری و مهم میباشد. و نظر به قوانین کشور آلمان شما بدون محدودیت تحت 

 حمایت قرارمیګیرید. 

 مثال سوم:

شما در حال قدم زدن در سرک هستید.و به چهار طرف خود متوجه نبوده،در این جریان یک سرویس هم در 

از مسیر سرک خارج شده و با یک درخت تصادم میکند.و  این مسیر در حرکت میباشد.و با کم نمودن سرعت

 تعداد از اشخاص داخل سرویس همچنان مجروح میګردند.

بعد ازاین حادثه سرویس هم قابلیت ترمیم را دارا نمیباشد. و با نداشتن بیمْه شخصی ، شما باید تمام مصارف 

اشد، که شما تا اخیراین خسارات را شخصاْ بپردازید.این خسارات میتواند خیلی ګزاف ب  

 )عمرـ زنده ګی(خویش پرداخت کرده نتوانید............... 

 کدام شخص بیمه است؟

در یک بیمْه مسْولیت شخصی خانواده ګی ) تمام اعضای خانواده( بیمه میباشند.در بیمْه مسْولیت خانواده ګی 

  فرزندان خانواده الی ختم دوران تحصیل آنها بیمه هستند.

ی هم میتوانند بیمه میشوند. به تنها     ( شخص مجرد و بزرګساالن )

 شخصی ، که ازدواج نکرده باشد، شخص مجرد ګفته میشود  .

 حد اکثر مقدار)مبلغ(خساره ای بیمه چقدر خواهد بود؟

 مقدار مبلغ بیمه در حدود مبلغی است، که در جریان وضعیت خساره قابل پرداخت میباشد

میلیون یورو،ده میلون یورو( باشد. ۰۱ی بیمه )باید حد اقل مبلغ خساره ا  

میلیون یورو،ده میلون یورو( پرداخت خواهد نمود.   ۰۱شرکت بیمه در حدود) در مثال سوم   

 



 

  

 پرداخت پول برای بیمْه شخصی چقدر  خواهد بود؟

یورو( در سال میباشد. ۰۱الی  ۰۱حد اقل برای یک شرکت بیمْه شخصی خوب و شرایط خوب بیمه ای )     

 

Die Stiftung Warentest gibt eine Übersicht über verschiedene 

Haftpflichtversicherungen in deutscher Sprache. Dort bekommen Sie Hilfe bei 

der Auswahl einer passenden Versicherung. Die Testergebnisse sind allerdings 

kostenpflichtig. 
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