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مشاكل مادية

املال واملسؤولية املدنية

هل يتوجب عيل فتح حساب
مرصيف ؟ مباذا يفيدين ؟

ماذا أفعل إذا صادفت
مشالكًا مادية ؟

نعم ،إنه ملن الرضوري جدًا فتح حساب
مرصيف لتمتكن من خالله دفع مصاريفك عن
طريق حوالة مرصفية (فواتري الغاز ،الكهرباء،
مثلًا) أو عن طريق بطاقة مرصفية (لرشاء
حاجياتك من الداكن) .أكرث أنواع احلسابات
املرصفية استخدامًا مها (احلساب اجلاري)
وحساب التوفري.
يف احلساب اجلاري ،ميكنك من
إيداع األموال ،حسهبا ،حتويلها ودفع
املستحقات.
يف حساب التوفري  :إيداع املال هبدف
التوفري ،هذا يعين أنه سيمت إضافة فائدة
مادية عىل املبلغ الذي تدخره.

توجد ماكتب وساطة للديون تعىن بتقدمي
النصح لك يف حال تع ّذر عليك دفع مستحقاتك
(اإلجيار ،فاتورة الكهرباء ،سداد قرض).
للحصول عىل أرقام وعناوين
مكتب وساطة  :توجه إىل الـ
 CPASالتابع لبلديتك أو اتصل يف
والونيا عىل الرمق .0800/11.901 :
أويف بروكسل عىل الرمق :
02/217 88 05

•
•

يف حال واجهتك املصاعب ال
تتجاهل الفواتري! اتصل ،اطلب الدفع
بالتقسيط ،احبث عن مساعدة...
انتبه إىل الغرامات الغري مدفوعة!
نصيحة جيدة  :ادفع غراماتك فور
استالمها .وإال ستتضاعف قمية الغرامة وقد
تتلىق زيارة من حمرض احملمكة إىل مزنلك.

بواسطة البطاقة املرصفية ،ميكنك حسب النقود
باستخدام املوزع اآليل أو استخدامها مبارشة
للدفع عند رشائك من احملالت التجارية.
السعر خيتلف من مرصف إىل
آخر ،قارن وحتقق من ماهية
اخلدمات املتضمنة.

ماذا عن اإلئمتان ؟
ال تثق بنظام اإلئمتان! إنه ملن املغري جدًا
الرشاء عن طريق بطاقة اإلئمتان ولكن ال ختلو
هذه الطريقة من املخاطرة  :فقد تستدين لدرجة
ال ميكنك بعدها إيفاء الدين بشلك دوري .وقد
تصل قمية الدين العام مع الفوائد إىل مبلغ
أعىل بكثري من املبلغ األسايس الذي استدنته.
عالوة عىل ذلك ،إذا اكن الدينُ مقدمًا من قبل
أخشاص أو رشاكت غري معروفني قد تعرض
نفسك لعملية احتيال.

إذا مل يكن لديمك بطاقة إقامة يف
بلجياك ،ميكنمك فتح حساب جاري
أويل يف املرصف ،عىل أن تقدم دليلًا رمسيًا
يثبت هويتك الخشصية (جواز السفر ،اهلوية
الخشصية من بلد األصيل).
ميكنك أيضًا فتح حساب مرصيف يف
مكتب الربيد.
www.bpost.be
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املال واملسؤولية املدنية
إذا كنت حباجة بالغة إىل االستدانة
وكنت من حمدودي الدخل ،قد هيمك
أمر اإلئمتان اإلجمتايع املرفق.
مثلًا ميكنك التوجه إىل Credal
(كريدال) www.credal.be :

ما التأمينات اليت يتوجب عيل
االشرتاك هبا ؟ مباذا قد تفيدين ؟
هناك نوعني إلزاميني من التأمني يف
بلجياك  :تأمني املسؤولية املدنية 
للسيارات ،إذا اكن لديك سيارة ،والتأمني
العقاري ،إذا كنت مستأجرًا أو مال ً
اك.
ختاطر بدفع مبالغ طائلة من األموال إذا،
وبالصدفة ،تسببت برضر لسيارة خشص آخر
أو مقت جبرحه أو إذا احرتق مزنلك .يف حني
إذا اكن لديك تأمني ،ستعوض رشكة التأمني لك
خسارتك .ليك تصبح مؤمنًا ،عليك دفع قسطًا
سنويًا لرشكة التأمني .باملقابل تتعهد رشكة
التأمني هذه بدفع اكفة التاكليف أو جزءًا مهنا
يف حالة حدوث حادث ما.
ننصح وبشدة اإلشرتاك بتأمني شامل
يغيط اكفة املخاطر واألرضار اليت
من املمكن أن تعرضك ملشالك مادية إذا ما
توجب عليك دفعها بنفسك .التأمني العائيل مثلًا
("أيضًا يمسى « تأمني املسؤولية املدنية –
 )» RC vie privéeيعوض األرضار اليت تسببت
هبا أنت أو أحد أفراد عائلتك لخشص آخر.
التأمني اإلستشفايئ يغيط املصاريف الطبية
اليت ال تعوضها رشكة الضامن اليحص.
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انتبه  :التوقيع يعيط طابعًا رمسيًا وقمية
قانونية ألية وثيقة .عندما تقوم بتوقيع وثيقة،
توافق بذلك عىل حمتواها وتربط نفسك
بالخشص الذي طلب منك التوقيع.

لإلشرتاك بتأمني ،ميكنك التوجه
إىل املرصف ،مراكز الربيد ،مكتب
وساطة أو مبارشة إىل رشكة
التأمني.

•
•

احتفظ بعناية بنخسة عن لك الوثائق اليت
وقعهتا.
اطلب إيصال دفع حيمنا تسدد نقدًا .جيب
أن يمت ذكر التارخي ،املبلغ املدفوع ،وسبب
دفعه عىل هذا اإليصال  :مثلًا « أجار هشر
ديمسرب/اكنون األول  . » 2011مكا جيب
أن يكون موقعًا من الخشص الذي استمل
املال .احتفظ هبذا اإليصال ،مفن املمكن أن
يصبح دليلًا يف حال حصول املشالك.

ما يه اإلحتياطات اليت جيب
أن آخذها فميا يتعلق مبعاماليت
اخلاصة ؟.

•

قبل التوقيع عىل وثيقة أو عقد  ما،
إقرأه بعناية .ال ترتدد بطرح األسئلة،
ومراجعة النقاط األساسية .اطلب النصح
املهين .يف حالة الشك ،ال توقع!
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