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قائمة المراجعة  
التأمین  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:بعد وصولك إلى ألمانیا أي تأمیٍن تحتاُج إلیھ  

à التأمین الصحي  
!یجب أن یكون لدى كل شخص تأمین صحي •  
.بالنسبة إلى الالجئین، یتم توفیر رعایة طبیة خاصة مجانیة •  
ل عّما یجب علیك فعلھ في حالة احتیاجك إلى المقاطعة بالتفصی/قم بالسؤال لدى مركز االستقبال االبتدائي أو لدى المدینة •

.المساعدة الطبیة  

à التأمین الخاص لشخص ثالث  
 

في حالة تسببك في ضرر إلحدى السیارات أثناء قیادة الدراجة أو….   
…في حالة سقوط الھاتف الذكي الخاص بأحد األصدقاء، وتحطمھ….   

.ا لوھلة، ولم ُترد أن تتسبب في ھذه األضرارحتى لو لم تكن منتھبً . یجب علیك دفع تكلفة ھذه األضرار  
. إلى تأمین خاص لشخص ثالث كل فردلذلك یحتاج . قد یكون ذلك باھًظا للغایة  

 
یتم دفع التأمین الخاص لشخص ثالث  

تكالیف اإلصالح àعندما یتم اإلضرار بشىء …  
قیمة الشىء àفي حالة تحطم شىء، ولم یعد ُیمكن إصالحھ …  
مصروفات الطبیب والمستشفى àشخص ما في حالة إصابة…  

 
. یتم التأمین على األطفال في التأمین الخاص بشخص ثالث الخاص بالوالدین à  :في حالة ما إذا كان لدیك أطفال… 

لذلك یجب أن یدفع تأمینھم األضرار التي . یجب على الوالدین االنتباه إلى أطفالھم، واالھتمام بعدم حدوث أي أضرار لھم
.سنوات 7فیھا األطفال الصغار دون سن یتسبب   
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في حالة تسبب  .حتى الحیوانات المنزلیة قد تتسبب في األضرار à :في حالة ما إذا كان لدیك حیوانات منزلیة… 
في حالة الحیوانات المنزلیة  .الحیوانات المنزلیة مثل الطیور أو القطط في إتالف شىء ما، یقوم التأمین الشخصي بدفع ذلك

.ة مثل الكالب، یجب علیك إبرام عقد تأمین خاص ُیسمى تأمین ُمربي حیواناتالكبیر  

یجب أن یدفع . یدفع التأمین الشخصي مصاریف أي ضرر نشأ في الشقة المستأجرة à :عند انتقالك إلى مسكن خاص… 
.التأمین في حالة فقدان المفتاح  

. قد ُتكلفك حادثة مروریة واحدة مبلًغا طائالً . یجب علیك إبرام عقد تأمین للسیارة ضد الغیر à :عند شراءك سیارة… 
في حالة كونك المخطئ في : ولكن احذر. في حالة تحملك الخطأ في إحدى حوادث السیارات، یقوم التأمین بدفع األضرار

.خر لذلكیوجد تأمین آ.  الحادث، لن یقوم أي شخص بدفع ثمن األضرار في سیارتك  

حتى لو لم تحصل على أي نقود، أو مبالغ زھیدة فقط  à :في حالة عملك في أي مكان، أو تقدیمك للمساعدة بانتظام… 
وحتى في  .قم بالسؤال عّما إذا كان ھناك تأمین خاص ضد الطرف الثالث، في حالة إتالفك شیًئا ما أثناء العمل: نظیر عملك

قم باالستعالم : بتك؟ في ھذا الصدد یوجد تأمین قانوني ضد الحوادث ُیقدم لك مجاًناحالة تعرضك أنت نفسك لحادث، وإصا
!عن ذلك ُمسبًقا  

 

!عقود التأمین الخاص ضد الطرف الثالث قد تتباین بشدة فیما بینھا  
مثالً لدى مركز المستخدمین! احصل على المشورة بشكل ُمحاید ومستقل  
إجمالي مبلغ التأمین ھو المبلغ األقصى الذي یقوم . مالیین یورو 5ألقل إلى یجب أن یصل إجمالي مبلغ التأمین على ا

.التأمین بدفعھ في حالة وقوع ضرر  
.یجب أن یكون غطاء التأمین في جمیع أنحاء العالم  

إنجابك ألطفال، أو  مثالً عند انتقالك إلى شقة جدیدة، أو عندما تتزوج، أو عند! قم بفحص تأمینك، عندما تقوم بتغییر نمط حیاتك  !مھم
.عند شرائك لسیارة  

. تحصل على المزید من المعلومات لدى مركز المستخدمین! احصل على المشورة بشكل ُمحاید ومستقلھل أنت غیر مطمئن؟ 
www.verbraucherzentrale.de  

 

 تحصل على المزید من !احصل على المشورة بشكل ُمحاید ومستقل ھل أنت غیر مطمئن؟
 المعلومات لدى مركز المستخدمین. 
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