
 بانک و بیمه
 

که بانکی را که در  نزدیکی    بانکی استفاده کنید. منطقی استشما مختار هستید که ازهر  

محل زندگی شما میباشد  انتخاب کنید. در مرکز مشاوره مصرف کننده اطالعاتی به زبان  

 های آلمانی، انگلیسی، عربی، روسی و فارسی پیدا خواهید کرد. 

کنند. با  حساب جاری حسابی برای افرادی است که می خواهند از طریق بانک پرداخت  

یک حساب جاری می توانید: حواله انجام دهید، پرداخت های بدون نقد دریافت کنید،  

سفارش های ثابت را تنظیم کنید، در بدهی های مستقیم، چک های نقدی شرکت کنید، با  

پرداخت های بدون نقد انجام دهید، از باجه های بانکی یا دستگاه   EC/Maestroکارت 

برداشت کنید و صورت حساب خود را چاپ کنید. . یک حساب    های خودپرداز پول نقد

برخی از بانک ها "کارمزد نگهداری حساب" را دریافت   کاربری همیشه رایگان نیست. 

می کنند. برداشت پول از دستگاه های خودپرداز متعلق به سایر بانک ها اغلب مستلزم  

رسید چه هزینه هایی اعمال  کارمزد است. بهتر است قبل از راه اندازی حساب کاربری بپ 

می شود. اگر هنوز آلمانی را خوب بلد نیستید، یک نفر را همراه خود بیاورید تا به شما  

کمک کند. مطمئن شوید که همیشه پول در حساب خود دارید. زمانی که حساب خالی است  

 .و پرداخت ها بدهکار می شود، برای شما هزینه دارد

 ه شد، فورا آن را مسدود کنید. شما گم یا دزدید ECاگر کارت  

 . 116 116با اینجا تماس بگیرید: 

 

 

 بیمه ها
داشتن بیمه مسئولیت برای خود و خانواده خوب است. شکستن اتفاقی چیزی که متعلق به  

شخص دیگری است آسان است. قانون تصریح می کند که شما باید این خسارت را 

باشید، خسارت را پرداخت می کند. شرکت های بیمه  بپردازید. اگر بیمه مسئولیت داشته 

زیادی وجود دارند که بیمه مسئولیت )و بسیاری از انواع بیمه های دیگر( را ارائه می  

دهند. برای اطالعات بیشتر به زبان های آلمانی، انگلیسی، عربی، روسی و فارسی می  

 توانید به مرکز مشاوره مصرف کنندگان مراجعه کنید. 

 


