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ﺗوﺟﮫ!

اﯾن اطﻼﻋﺎت ﻣﺧﺗﺻر ﺗﻧﮭﺎ ﺣﺎوی ﻧﮑﺎت ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم ھﺳﺗﻧد .ﺳﺎﯾر اطﻼﻋﺎت ﻣﺎ
را ﻣﯽﺗواﻧﯾد از طرﯾﻖ آدرس اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ذﯾل ﯾﺎ از طرﯾﻖ ﻣﺷﺎوران ﻣﺎ ﺑدﺳت
آورﯾد .www.vz-bw.de/beratung :ﺗﻧﮭﺎ در ﻣواردی اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ
ﻣﺷﺎورهی ﺷﺧﺻﯽ را ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾم.
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ﻣواﻧﻊ زﺑﺎﻧﯽ

آﮔﺎھﯽ از ﻣوارد ذﯾل ،ﺑﮫ ﺧﺻوص ﺑرای ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن و دارﻧدﮔﺎن اﻗﺎﻣت
ﺗﺣﻣل ) ،(Duldungﻣﮭم اﺳت :ﺑﻧﺎ ﺑر دﻻﯾل ﺣﻘوﻗﯽ ﻣﺷﺎوره ﺣﻘوﻗﯽ
ﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ زﺑﺎن آﻟﻣﺎﻧﯽ ﺻورت ﻣﯽﮔﯾرد ﺗﺎ از ﺳوءﺗﻔﺎھمھﺎ ﺟﻠوﮔﯾری
ﺷود .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻋﻠت ،ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧواھﺎن ﻣﺷﺎوره ﺑﺎ ﻣﺎ ھﺳﺗﻧد ﺑﺎﯾد ﺑﮫ
ﻣﯾزاﻧﯽ ﻣﮑﻔﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن آﻟﻣﺎﻧﯽ آﺷﻧﺎﯾﯽ داﺷﺗﮫ و ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮏ ﻣﺗرﺟم ﺑﺎﻟﻎ
را ھﻣراه ﺧود ﺑﯾﺎورﻧد.

 kﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﺎ

ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن ﺑﺎ ورود ﺑﮫ آﻟﻣﺎن ،ﺑرای ﻣﺛﺎل ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺻرف ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻧﯾز ،ﺑﺎ
ﭘرﺳشھﺎی زﯾﺎدی روﺑرو ﻣﯽﺷوﻧد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺳوءﺗﻔﺎھم ﻣﺎﺑﯾن ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن
ﻣددﮐﺎران ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن اﻏﻠب اوﻟﯾن ﻧﻘطﮫی ارﺗﺑﺎطﯽ
و ﺷرﮐتھﺎ اﯾﺟﺎد ﮔردد،
ِ
ﺧواھﻧد ﺑود .ﻟذا ﻣرﮐز ﻣﺻرف ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎداﺗﯽ ﻣﺧﺗﻠف ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن و
ﻣددﮐﺎران را ﻣورد ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻗرار ﻣﯽدھﻧد:
•
•
•
•

اراﺋﮫ آﻣوزش و اطﻼﻋﺎت ﺑرای ﺳرﭘرﺳﺗﺎن اﺻﻠﯽ و داوطﻠب
ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن
اراﺋﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن در اﯾﻧﺗرﻧت ﺑﮫ ﭼﻧد زﺑﺎن از ﺟﻣﻠﮫ
ﻋرﺑﯽ ،اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ
اطﻼﻋﺎت ﻋﻣوﻣﯽ راﺟﻊ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﻣﺻرﻓﯽ ﺑرای ﻣددﮐﺎران
ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن در دﻓﺎﺗر ﻣﺷورﺗﯽ ﻣﺎ
ﻏرﻓﮫھﺎی اطﻼﻋﺎت

ﺳﺎﯾر اطﻼﻋﺎت راﺟﻊ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﻣﮭم ﻣﺻرﻓﯽ ﺑﮫ وﯾژه ﺑرای ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن و
ﻣددﮐﺎران آﻧﮭﺎ درwww.vz-bw.de/ﬂuechtlingshilfe :
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ﭘروژه ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن
)(PROJEKT FLÜCHTLINGSHILFE

ﺑﺎ ھﻣﮑﺎران ﭘروژهی ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑطور ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ اﯾن ﻧﺷﺎﻧﯽ
ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﮐﻧﯾدﬂuechtlingshilfe@vz-bw.de k :
اﮔر ﺷﻣﺎ ﺳﺋواﻻت ﮐﻠﯽ در ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت از ﻣﺻرف ﮐﻧﻧده ﺑرای ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن
دارﯾد ،ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﻣﺻرف ﮐﻧﻧده در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن ﺑرﺧورد ﻣﯽﮐﻧﯾد و ﯾﺎ
ﻣﯽﺧواھﯾد ﻣﺳﺎﺋل ﭘﯾﭼﯾدهی ﻧﮫ ﭼﻧدان ﺟدی و ﯾﺎ ﻣﺷﮑﻼت دﯾﮕر را ﻣطرح ﮐﻧﯾد،
ﺑرای ﻣﺎ ﺑﻧوﯾﺳﯾد.

 kﺗﻠﻔن اطﻼﻋﺎت و ﺗﻌﯾﯾن وﻗت ﻣﻼﻗﺎت

در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﺧﺎص ﻣﺻرف ﮐﻧﻧدﮔﺎن ،ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﺷﺎوره داده و ﺑﺎ ﮐﻣﺎل
ﻣﯾل ،ﺷﺧﺻﺎ ً ﻧﯾز اطﻼﻋﺎت ﻣﯽدھﯾم.
ﺗﻌﯾﯾن وﻗت ﻣﻼﻗﺎت از طرﯾﻖ ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن (۰۷۱۱) ۶۶۹۱۱۰
دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ از ﺳﺎﻋت  ۱۰اﻟﯽ  ۱۸و ﺟﻣﻌﮫھﺎ از ﺳﺎﻋت  ۱۰اﻟﯽ ۱۴
ﺑررﺳﯽ اﺟﻣﺎﻟﯽ ﻣراﮐز ﻣﺷﺎوره:
www.vz-bw.de/beratung-vor-ort
در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﭼﮫ ﺑﯾﻣﮫای دارد و ﮐدام ﺑﯾﻣﮫھﺎ ﮔران ﻗﯾﻣت
و ﻏﯾر ﺿروری ھﺳﺗﻧد ،ﺟزوه ﻣﺷورﺗﯽ ﻣﺎ "ﺑﯾﻣﮫ ﺷدن ﺑﮫ ﺷﮑل درﺳت"
) (Richtig versichertﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﺧواھد ﮐرد) ،ﻣﺟﻣوع ﺻﻔﺣﺎت ،۱۸۴
ﻗﯾﻣت  ۱۶,۹۰ﯾورو ،ﺑﮫ ﻋﻼوه ھزﯾﻧﮫ ﭘﺳﺗﯽ ،ﮐﺗﺎب اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ  ۱۳,۹۹ﯾورو :ھﻣﮫ
ﻗﯾﻣتھﺎ ﺷﺎﻣل ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑر ارزش اﻓزوده اﺳت(www.vz-bw.de/ratgeber :

ﻧﺎﺷر
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e. V.
Paulinenstraße 47 | 70178 Stuttgart
ﺗﻠﻔن  | (۰۷ ۱۱) ۶۶ ۹۱ ۱۰ﻓﮑس (۰۷ ۱۱) ۶۶ ۹۱ ۵۰
info@vz-bw.de | www.vz-bw.de
ﻋﮑس روی ﺟﻠدT.Dallas / Shutterstock :
وزارت ﻣﻧﺎطﻖ روﺳﺗﺎﯾﯽ و ﺣﻣﺎﯾت از ﻣﺻرف ﮐﻧﻧده در ﺑﺎدِن وورﺗِﻣﺑِرگ
)ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﺎﻣﯽ(
از ﺗﺎرﯾﺦ :ﻧواﻣﺑر ۲۰۱۶
Verbraucherinformation auf Persisch

ﺗوﺿﯾﺢ ﺑﯾﻣﮫھﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﺳﺎده
ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺷﺧﺻﯽ و ﺑﯾﻣﮫ درﻣﺎﻧﯽ

ﺗوﺿﯾﺢ ﺑﯾﻣﮫھﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﺳﺎده
ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺷﺧﺻﯽ و ﺑﯾﻣﮫ درﻣﺎﻧﯽ

ﻣﺛﺎل دوم :ﺷﺧﺻﯽ ﻣﺷﻐول ﺗﻣﺎﺷﺎی ﻣوﺑﺎﯾل ھوﺷﻣﻧدش اﺳت و ﺑدون آﻧﮑﮫ
ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﺎ دوﭼرﺧﮫی ﺷﻣﺎ ﺑرﺧورد ﻣﯽﮐﻧد .ﻣوﺑﺎﯾل ﺑﮫ
زﻣﯾن ﻣﯽاﻓﺗد و ﻣﯽﺷﮑﻧد .ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد اﯾن ﺧﺳﺎرت را ﺑﭘردازﯾد ،زﯾرا ﺑﺎﻋث
آن ﻧﺑودهاﯾد.

در ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﻓراد ﻣﺟرد ،ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﯾﻣﮫ ﺷوﻧد .اﮔر
ﺷﻣﺎ ازدواج ﻧﮑرده ﺑﺎﺷﯾد ،ﻣﺟرد ) (Singleﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷوﯾد.

در آﻟﻣﺎن ﻣﯽﺗوان ﺧود را در ﺑراﺑر ﺧﺳﺎرات ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ﺑﯾﻣﮫ ﮐرد .اﻣﺎ ﮐدام ﺑﯾﻣﮫ
ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت و ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﺷﺎورهی ﺧوﺑﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑدھد؟ ﻣراﻗب ﺑﺎﺷﯾد:
ﻗرارداد ،ﻗرارداد اﺳت و ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻋﺟﻠﮫ اﻣﺿﺎء ﺷود.
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ﺑﯾش از ھﻣﮫ ﺑﯾﻣﮫی درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺷﺧﺻﯽ ﻣﮭم اﺳت .ﺑﻧﺎﺑر وﺿﻌﯾت
اﻗﺎﻣت و ﻣﺣل اﻗﺎﻣت ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ از ﺳوی دوﻟت ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎﺷﯾد وﯾﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎداﺗﯽ
ﺑﺧش ﺷﻣﺎ ﺑراﯾﺗﺎن وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑﻧﺎﺑر
ﻣﺎﻧﻧد ﺑﯾﻣﮫھﺎی ﮔروھﯽ ﺗوﺳط ﺷﮭر و ﯾﺎ ِ
ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ ھﺳﺗﯾد ﯾﺎ ﺧﯾر.
دارای
آﯾﺎ
اﯾن ﭘﯾش از اﻧﻌﻘﺎد ﻗرارداد ﺳﺋوال ﮐﻧﯾد ﮐﮫ
ِ

اﯾن ﺑﯾﻣﮫ ﺧﺳﺎراﺗﯽ را ﻣﯽﭘردازد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﻋث آن ﮔردﯾدهاﯾد و ﻣﺳﺋوﻟﯾت آن ﺑر
دوش ﺷﻣﺎ اﺳت .اﯾن ﺧﺳﺎرت در ﻣورد ﻣﺛﺎل اول ،ھزﯾﻧﮫی رﻧﮓ ﺟدﯾد ﺑرای
ﻣﺎﺷﯾن اﺳت.
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ﻣﺳﺋوﻟﯾت ) (HAFTPFLICHTﭼﮫ ﻣﻔﮭوﻣﯽ دارد؟

ﺑر اﺳﺎس ﻗواﻧﯾن آﻟﻣﺎن ﻣوظف ھﺳﺗﯾد ﺗﺎ ﺧﺳﺎراﺗﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ اﻓراد دﯾﮕر وارد
ﻣﯽﮐﻧﯾد ،ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺳﺎزﯾد .اﯾن اﻣر ﻣﺳﺋوﻟﯾت ) (Haftpﬂichtﻧﺎم دارد و ﯾﺎ ﺑﮫ
ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر :ﺷﻣﺎ ﻣﺳﺋول ﺧﺳﺎرات ھﺳﺗﯾد.

k

آﯾﺎ ﺑﺎﯾد ھﻣﯾﺷﮫ ﻣن ﺗﻣﺎم ﺧﺳﺎرات را ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻧﻣﺎﯾم؟

ﺧﯾر ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻓﻘط ﺧﺳﺎراﺗﯽ را ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺳﺎزﯾد ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﮭل اﻧﮕﺎری
ﺧودﺗﺎن ﺑﺎﺷد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﻋث ﺧﺳﺎرت ﺷدهاﯾد .اﮔر ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد از ﺑوﺟود آﻣدن ﺧﺳﺎرﺗﯽ
ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﯾد ،ﻻزم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ آن را ﺑﭘردازﯾد.
ﻣﺛﺎل اول :دوﭼرﺧﮫ ﺳواری ﻣﯽﮐﻧﯾد ،اﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ﺗوﻗف ﮐﻧﯾد.
در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ اﺗوﻣﺑﯾل ﺑرﺧورد ﻣﯽﮐﻧﯾد و رﻧﮓ آن را ﺧراش ﻣﯽدھﯾد.
اﯾن ﺧﺳﺎرت را ﺑﺎﯾد ﺑﭘردازﯾد.

ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺷﺧﺻﯽ
)(PRIVATE HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
ﭼﯾﺳت؟

ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺷﺧﺻﯽ در ﻣوﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﺑدون دﻟﯾل ﺧواھﺎن ﭘرداﺧت
ﺧﺳﺎرت ﺗوﺳط ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷد ،ﻧﯾز ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد .اﯾن را ﺣﻣﺎﯾت ﺣﻘوﻗﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﻧد.
در ﻣﺛﺎل دوم ،ﺻﺎﺣب ﻣوﺑﺎﯾل ھوﺷﻣﻧد از ﺷﻣﺎ ﺧواﺳﺗﺎر ﭘرداﺧت ﺧﺳﺎرت ﺑرای
ﺧرﯾد ﯾﮏ ﻣوﺑﺎﯾل ﺟدﯾد ﻣﯽﮔردد ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد آن را ﺑﭘردازﯾد .ﺑﯾﻣﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ در ﺑراﺑر اﯾن إِ ّدِﻋﺎ از ﺧودﺗﺎن دﻓﺎع ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت را ﺑﯾﻣﮫ ﺑر
ﻋﮭده ﻣﯽﮔﯾرد .اﮔر ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ وﮐﯾل ﺣﻘوﻗﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺑﯾﻣﮫ ﭘول آن را ﻣﯽﭘردازد.
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k

ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﯾﻣﮫ اﺳت؟

در ﯾﮏ ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ،ﺗﻣﺎم اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺑﯾﻣﮫ ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد .اطﻔﺎل
در ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺧﺳﺗﯾن دوره آﻣوزﺷﯽ ﺑﯾﻣﮫ ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد.

آﯾﺎ ﺑﯾﻣﮫی ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺷﺧﺻﯽ ﻣﮭم اﺳت؟

ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺷﺧﺻﯽ ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻧوع ﺑﯾﻣﮫ ﺷﺧﺻﯽ اﺳت .طﺑﻖ ﺣﻘوق آﻟﻣﺎن ،ﺷﻣﺎ
ﺑدون ھﯾﭻ ﻣﺣدودﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺳﺋول ھﺳﺗﯾد .ﻣﻌﻧﺎی دﻗﯾﻖ اﯾن ﻣﻔﮭوم ﺑﺎ ﻣﺛﺎل زﯾر
روﺷن ﻣﯽﺷود:
ﻣﺛﺎل ﺳوم :ﺷﻣﺎ ﻣﺷﻐول ﻋﺑور از ﯾﮏ ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺳﺗﯾد و ﺑﮫ اطراﻓﺗﺎن
ﻧﯾز ﻧﮕﺎه ﻧﻣﯽﮐﻧﯾد .اﺗوﺑوﺳﯽ ﺑرای ﺑرﺧورد ﻧﮑردن ﺑﺎ ﺷﻣﺎ از ﻣﺳﯾرش
ﺳر ﺧورده و ﺑﺎ درﺧﺗﯽ ﺑرﺧورد ﻣﯽﮐﻧد.
ﻣﻧﺣرف ﻣﯽﮔردد .اﺗوﺑوس ُ
اﻓراد زﯾﺎدی زﺧﻣﯽ ﻣﯽﺷوﻧد .اﺗوﺑوس دﯾﮕر ﻗﺎﺑل ﺗﻌﻣﯾر ﻧﯾﺳت .ﺑدون
داﺷﺗن ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺷﺧﺻﯽ ﻣﺟﺑور ﻣﯽﺷدﯾد ﺗﺎ ﺧودﺗﺎن ﺗﻣﺎم ﺧﺳﺎرات
را ﺑﭘردازﯾد .اﯾن ﺧﯾﻠﯽ ﮔران ﺗﻣﺎم ﺧواھد ﺷد .در ﺑدﺗرﯾن ﺣﺎﻟت ﯾﮏ ﻋﻣر
ﺑﺎﯾد ﺑرای آن ﺑﭘردازﯾد.

k

ﻣﺑﻠﻎ ﺑﯾﻣﮫ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷد؟

ﻣﺑﻠﻎ ﺑﯾﻣﮫ ،ﻣﻘدار ﺣداﮐﺛر ﭘوﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷرﮐت ﺑﯾﻣﮫ ﭘس از ﯾﮏ ﺧﺳﺎرت
ﻣﯽﭘردازد .ﻣﺑﻠﻎ ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل  ۵ﻣﯾﻠﯾون ﯾورو ﺑﺎﺷد ،اﮔر ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮭﺗر.
در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣﺛﺎل ﺳوم ﺑﯾﻣﮫ ﺷﺎﯾد ﺗﺎ  ۵ﻣﯾﻠﯾون ﯾورو ﺑﭘردازد.

k

ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺷﺧﺻﯽ ﭼﻘدر ﻗﯾﻣت دارد؟

ﯾﮏ ﺑﯾﻣﮫی ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺷراﯾط ﺧوب ﭼﯾزی ﺣدود  ۵۰ﺗﺎ  ۸۰ﯾورو در ﺳﺎل
ﺧواھد ﺑود.

 kآﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﮫی درﻣﺎﻧﯽ اﺣﺗﯾﺎج دارم؟

ﺑرای ھر ﻓرد ﺳﺎﮐن در آﻟﻣﺎن ﺑﯾﻣﮫ درﻣﺎﻧﯽ اﺟﺑﺎری وﺟود دارد .ﺑر اﺳﺎس ﻗﺎﻧون
ت ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن ،ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن ﻣﺣﻖ درﻣﺎنھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ و دﻧداﻧﭘزﺷﮑﯽ ﻻزم
ﺧدﻣﺎ ِ
در ﺻورت داﺷﺗن درد و ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی ﺣﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد .اﯾن ﺧدﻣﺎت ﺿروری ﺷﺎﻣل
ﻋرﺿﮫی دارو و ﭘﺎﻧﺳﻣﺎن ھﻣﭼﻧﯾن ﻟوازم دﯾﮕر ﺟﮭت ﺷﻔﺎ ،ﺑﮭﺑودی ﯾﺎ ﮐﺎھش
ﻣرﯾﺿﯽ و ﻋواﻗب ﺑﯾﻣﺎریھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد .دﻧدان ﻣﺻﻧوﻋﯽ ﻓﻘط در ﺻورﺗﯽ در
ﻣواردی اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽﮔردد ﮐﮫ ﺑﮫ دﻻﯾل ﭘزﺷﮑﯽ ﺿروری ﻣﺣﺳوب ﮔﺷﺗﮫ
و ﻗﺎﺑل ﺗﻌوﯾﻖ ﻧﺑﺎﺷد.

