
الحذر من الديون

 ال توّقع على أي ورقة لم تفهم مضمونها بشكل
 كامل! عندما توّقع يجب عليك أن تدفع حتى وإن

 لم تفهم بلغتك ما منصوص عليه هناك باللغة
األلمانية. وذلك ألنه عندئذ يكون عقد قانوني

 التلفون واالنترت مهمين جداً بالنسبة لك. قارن الكلفة
تماما بين العقود المختلفة! وضع في الحسبان أي من
 العروض تحتاجه وأي منهم عديم الفائدة. من الجدير
 بالنصيحة هي شبكات الموبايل مسبقة الدفع، فعندها

 من غير الممكن حدوث ديون. لديك شقة وتريد
 تركيب خط هاتف، إذن خذ بعين االعتبار أي من

 العقود مهم بالنسبة لك. حاول قدر المستطاع االبتعاد
 عن الشركات الوسيطة، ألنها من الممكن أن تكون

أغلى من المباشرة
إن لم تكن متأكد، إذن اسأل صديقا تثق به

 ينبغي الحذر من موضوع التعويضات السنية وأطقم
IgEL األسنان وما يدعى بخدمات ال

 من قبل األطباء المعالجين، وذلك ألنها غالية الثمن
 وغير ضرورة حياتية، لذلك ال يدفع التأمين الصحي

 الخاص بك من أجلها، وعليك عندئذ أن تدفع شخصيا.ً
 يمكن لألصدقاء واعضاء مجموعة مساعدة الالجئين

مشاورتك بذلك الخصوص

 في حال قدوم ممثل عن شركة تأمين، إياك أن توقع
بسرعة على أي عقد تأمين كان! استشر بعض االصدقاء

قبل ذلك. التأمين الوحيد المهم بالنسبة لك يسمى
 .“Privathaftpflichtversicherung“ 

 هذا يجب عليك فعالً الحصول عليه. فعندما تقوم من غير
 عمد بإيذاء شخص ما، عندها يدفع التأمين عوضا عنك.

 يمكن لألصدقاء وأعضاء مجموعة مساعدة الالجئين
 مشاورتك في هذا األمر بحيث تبقى قيمة االشتراك

منخفضة بقدر اإلمكان

 عند أي سؤال متعلق بتكاليٍف ما في نظامنا
 أللماني، يقف إلى جانبك أعضاء مجموعة مساعدة

الالجئين في يوتربوغ بالنصيحة والفعل
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 لديك حساب مصرفي إذن أحسب تماما كم ينبغي ان يبقى
في الحساب ليكفي لعقود التلفون واالنترنت، تكاليف

 الكهرباء، وللعقود األخرى الموّقع عليها وأيضا من أجل
المشتريات التي ترغب القيام بها باستخدام البطاقة. يجب
 ان يبقى دائما ما يكفي في حسابك المصرفي من أجل ما

سبق عندما تقوم بسحب مبلغ من المال من رصيدك
 المصرفي. إن لم تكن متأكداً كم من المال موجود في

الحساب، إذن ادفع نقداً
  كل حساب مصرفي يكلف عمولة. ابحث لنفسك عن بنك

 تكون العمولة عنده صغيرة! إن لم تكن متأكداً، اسأل
اآلخرين عن نصيحة

 التلفون واالنترت مهمين جداً بالنسبة لك. قارن الكلفة
تماما بين العقود المختلفة! وضع في الحسبان أي من
 العروض تحتاجه وأي منهم عديم الفائدة. من الجدير

بالنصيحة هي شبكات الموبايل مسبقة الدفع، فعندها من
 غير الممكن حدوث ديون. لديك شقة وتريد تركيب خط

هاتف، إذن خذ بعين االعتبار أي من العقود مهم
 بالنسبة لك. حاول قدر المستطاع االبتعاد عن الشركات
الوسيطة، ألنها من الممكن أن تكون أغلى من المباشرة

إن لم تكن متأكد، إذن اسأل صديقا تثق به

 حصلت على شقة خاصة بك ومازلت تحصل على
النقود من الجوب سنتر، إذاً قدم عقد اإليجار الخاص بك

 للجوب سنتر، على أن يتم تحويل أجار الشقة ليس
 لحسابك الشخصي وإنما مباشرة لحساب صاحب

 الشقة. في حال رفض الجوب سنتر ذلك، عندها اطلب
المساعدة من صديٍق تثق به

 لديك عمل وتحصل على راتب؟ عندها يجب أن تدفع
األجار شخصيا.ً وأيضا في هذه الحالة يجب أن يبقى في

حسابك المصرفي مبلغ األجار

 يجب على كل منزل أن يدفع ضريبة أربع مرات في السنة من
أجل التلفاز والراديو. في حال ما زلت من غير

 عمل وتحصل على المعاش من الجوب سنتر؟ إذاً انت معفى
منها. ولكن من أجل ذلك يجب أن تقوم بتقديم طلب

اإلعفاء منها “Gebürenbefreiung“ بذلك يمكن
   لصديق مقرب أيضا مساعدتك

 تحتاج في الشقة للكهرباء، ولذلك يوجد عدة مزودي
 كهرباء. أطلب النصيحة من شخص تثق به، قبل أن

 توقع العقد مع شركة معينة. التكاليف تختلف بين
المزودين  وغير ممكن تحديدها ببساطة


