
!گرامی ھموطنان

دررابااعتبارو،بیمھ مطمئینبکتاش غفاری وھمکارانش جھت کمک بھ ھموطنان عزیز
مھم زنده گی عرضھ میدارد کھ درعرصھ ھایسھل وقیمت نازلباشرایط راآلمانکشور

                                                        :عموم شامل بیمھ ھای ذیل میباشد بصورت
                             .با امکانات بھتر وبیشتر:   )Autoversicherung(   ـ بیمھ موتر 1
                                                    .بھ قیمت خیلی نازل و خدمات بیشتر: ) ACE(  بیمھ عراده شما  باالی جاده :2
حتمی طفل دارفامیل ھای برایخصوصببرای ھمھ،) :Haftpflichtversicherung( ـ بیمھ فامیل :3

درآن صورت  والدین ،کھخسارات بھ اشخاص دیگروارد میشوداطفال،چراکھ  بھ اثرشوخی. میباشد
                                                                               .مکلف بھ تادیھ جبران خساره میباشند 

-Hausrat(یمھ سامان خانھ وشیشھ بـ:4 und Glasversicherung (: وسایل شیشھ و برای اینکھ
                               .       درصورت امکان ضروری میباشد،باشدطبیعی محفوظاز آفات طبیعی وغیرمنز ل شما 

طنان ما کھ منزل شخصی دارند آنعده ھمو)  Wohngebäudeversicherung:(ـ بیمھ خانھ 5
                                           .               ازخطرات طبیعی وغیرطبیعی آنرا بیمھ نمایندمیتوانند

ویا معاش بیشتر آنعده ھموطنان ما کھ شغل شخصی )Krankenversicherung(  ـ بیمھ صحی 6
.این بیم راعرضھ میداریمباشرایط سھل وامکانات بھتربھتراست تا بیمھ صحی شخصی نمایند،ما ،دارند

پول ساختن % 90کھ اشخاصیکھ درسایربیمھ ھای صحی ھستند میتوانند تا چشم ویا دندانھای خود را
                                                                                 .میدھد،بیمھ نماینددندان ویاتداوی آنرا

ود دراین کشور،نسبت اینکھ بخاطرحفظ،دفاع ازحقوق خ) Rechtsschutz:(  ـ بیمھ حمایت حقوقی :7
ھا اجرت وکیل دعوی وارگانھای عدلی خیلی گزاف میباشد برای ھرشخص کھ دراین کشورفیس یا 

                                                                       :صورت میگردشبخاین حمایت حقوقی در چھار.تھ میشودزنده گی مینماید ضروری دانس
                                               ) Privat-Rechtsschutz( حمایت حقوقی درامورشخصی :الف
                                                  )Berufs-Rechtsschutz: (  حمایت حقوقی درساحھ کار:ب 
-Wohnungs:(  حمایت حقوقی بھ ارتباط منزل:ج  und Haus-Rechtsschutz (                     
                        )  Verkehrs-Rechtsschutz:( حمایت حقوقی بھ ارتباط معضالت باالی جاده:د 
-Riester(:بیمھ  ذخیره فامیلی:8 Rente (اینکھ بخاطرال شان این بیمھ برای آینده ھموطنانما واطف

دارندحتا افرادیکھ معاش سوسیال ھرشخص،ضروری دانستھ میشود،حمایت دولت رانیزدرقبال دارد 
تولد شده 2008واطفالیکھ بعدارسال 185دراین بیمھ ساالنھ دولت برای ھرطفل .میتواننداستفاده نمایند

                                                                                           .ایدایروتادیھ مینم154ایرو وبرای پدرومادر فی نفر300،ساالنھ اند
بیمھ جھت اطمینان بھ این : )Berufsunfähigkeitsversicherung(  ـ بیمھ  بیکاری ومریضی9

شخص مترقبھ اگریرحادثات غچراکھ در، ند ضرورمیباشدبخصوص اشخاصیکھ دارای طفل میباشآینده،
                      .واردشده جبران خساره مینمایداننظربھ ضرریکھ برایشطفلش معیوب گردد بیمھ تا اخیرعمرویا 
درصورت داشتن امکانات مالی این بیمھ بخاطر آینده) Lebensversicherung: (  بیمھ زنده گی: 10

                                                                        .بھتر وآرام ذخیره اقتصادی خوبی میباشد
محافظت اموال وساحھ این بیمھ جھت )Gewerbeversicherung(  :ـ بیمھ دوکان واموال تجارتی 11

ما کھ تجارت ھموطنانآن ،برایکارتجارتیطبیعی ،غیرطبیعی ومعضالت ناشی ازازخطرات،تجارت
مل بیمھ مراجعین درمیحط دوکان،موضوعات رعالوه سایرامکانات بھترکھ شاب.مینمایند،ضرورمیباشد
                                                                                                   .نمایندوبدون کیفت باشد،نیزبیمھ میگرددحتا اگراموال خارج ازاروپا واردامنیتی وغیره میباشد،
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این بیمھ برای آینده اطفال شما کھ :)Kinderversichrung( اطفالذ خیره پولی برای ـ بیمھ 12

                           .ولی برای خرید خانھ شان، میباشدبتوانند درآینده  فارشولھ، تحصیالت عالی،ازدواج ویا اساس ذخیره پ
                                  .درصورت داشتن عاید الزم :) Finanzierungen(  ضھ با نک برای خرید خانھ وموترـ قر13
     .برای اشخاصیکھ خارج آلمان سفرمینمایند: )Reisekrankenversicherung(  ـ بیمھ سفر 14
     .جھت وقایھ زنده گی خود واطفال خود بھتر است:)Unfallversicherung(  ـ بیمھ تصادم 15
تقریباً شش سال میشود کھ بیمھ ھای :)Bestattungsvorsorge: (   بیمھ مراسم عزا داری ـ 16

را تادیھ نمی نمایند ،                                                  ) Sterbegeld(صحی واورگانھای دولت آلمان مصارف مرده داری 
خیلی )  مرده داری( رسم ورواج ما بھ ارتباط مراسم عزا داریوطنما،ترام بھ عنعنات پسندیده با اح

حالت مھاجرت بر،درمیباشدھمھ ماقوع چنین مصیبت،کھ دامنگیرو.پرمصرف وکمرشکن میباشد
درآن موقع اکثرھموطنان ما .داردضرورت بھ پول کافی مذکورمصارف کالت اقتصادی ما میافزاید،مش
غم ،با داشتن میدھدراازدست خودچارفامیل مصیبت دیده کھ عزیزنا،دن تادیھ چنین مصارف راندارناتو

الھای متمادی سوبعداً قرض نمایندجستجوی پول میگردد،ناچاردررسم ورواجرعایتبخاطربسیار،واندو
ھرگاه امکانات .را تادیھ نمایدتان ویا ازنان خود واوالد خودکم نموده تاپولی قرض دوسنمایدکارپرمشقت 

میباشدخیلی رنج آورآن حالتتقاضای کمک نماید،ان وخویشاوندان دوستازاشد،مجبورقرض نمودن نب
بخانھ قبرطبق رسم ورواج رامتوفاتا،اندازنمایندیاجمع ووست وآشنا بھ قدری توان پولچند دکھ 

ھ بد ترکھ بعضاً حالت شخص یا فامیل مصیبت دیده متحمل فشارروحی میگردند،ازھمآندر.برسانند 
یا بعضاً اتفاق میافتد کھ باالی مصارف عزاداری .خواھد شنیدطرف قوم وخویش خودازراتعنھ ھا

.                                                                             اختالفات بین فامیلھا،حتا بین خواھران وبرادران نیز بوجود میآید
جھت رفع تشویش این معضلھ ھموطنان خود،بخصوص اشخاص مریض وکھنسال حتا اشخاص 

ـ 5000(م ،کھ با تادیھ مقدارمحدود پول ماھانھ میتوانند، این بیمھ را کھ یسالم،بیمھ ئی راتدارک دیده ا
              .تعین ،وجھت عقد قرارداد با مادرتماس شویدمیباشد ) ایرو15000الی 10000ـ 7500

ھموطنانما کھ پول اضافی دارند،جھت اطمینان خاطرشان ازمحافظت ):Kapital Plus(   ـ بیمھ  17
ایروذخیره 5000گرانتی شده حداقل ) %4/15(  وآینده بھتراقتصادی شان میتوانندبا اخذ مفاد ساالنھ 

.                                                                                           مایندوھرزمانیکھ بھ پول ضرورت داشتھ باشند میتوانند آنرا دوباره اخذ ن.نمایند
برای آینده بھتراقتصادی شما،خوبترین بیمھ کھ بکمک پولی دولت ومعاش شما :)BAV(  ـ بیمھ 18

ما میباشد خواھید داشتذخیره میگردد آماده گردیده است اگرقبول نمائید ،ذخیره پولی خوبی کھ بمفاد ش
تان تادیھ ) نیتو(ایرو ازمعاش نقد 23،57ایروذخیره نمائید مبلغ 50(طورمثال اگرشمابخواھیدماھانھ 

                                       .                      درصورت بدست آوردن معلومات بیشترمیتوانید با ما درتماس شوید)مینمائید
این بیمھ کھ ذخیره پولی خوبی برای اشخاصیکھ کارشخصی مینمایند ویا) : Basisrente(   یمھ ـ ب19

دراین بیمھ .ازاین امکانات استفاده نمایندزیاد،مالیھ بیشترمیدھند،بخاطرزنده گی آینده با داشتن معاش
ھرقدر.دیھ میگرددآن دوباره برای شان تا% 68پول ذخیره خود را ازمالیھ یکھ ساالنھ میدھند حداقل 
            .برای آینده خود ذخیره مینمایدازمالیھ مقدارذخیره پول بیشترباشد،بھمان اندازه پول بیشتر

ھرگاه درباره بیمھ ھای فوق وسایربیمھ ھا معلومات بیشترضرورت داشتھ باشید،میتوانید ذریعھ تیلفون 

  )www.gafari.de(          .ویا بھ ایمل ذیل باماتماس حاصل نمائید

  Baktasch Gafari( :       017662026579(       بکتاش غفاری

  Abdul Wase Gafari (     :     017645185248(  عبدالواسع غفاری
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