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Para ve sivil sorumluluk

Bir banka hesabım olmalı
mı ? Ne işe yarar ?

Para sıkıntım varsa ne
yapmalı ?

Evet, kesinlikle gerekli. Bir banka hesabınızın
olması harcamalarınızı (örneğin elektirik ve
gaz faturaları) havale yoluyla göndermenizi
ya da banka kartı (mağaza alışverişleriniz
için) ile ödemenizi sağlar. En çok kullanılan iki
hesap cari hesap (compte à vue ya da compte
courant) ve tasarruf (yatırım) hesabıdır.
	
Cari hesap üzerinden, para yatırabilir, çekebilir, havale edebilir ve ödemeler
gerçekleştirebilirsiniz.
	Tasarruf (yatırım) hasabından, yatırım yapabilirsiniz. Yani paranızın size getirisi (faiz)
olacaktır.

Eğer, artık giderlerinizi (kira, elektirik
faturası, borç aidatı) ödeyemiyorsanız
borç danışma servisleri size tavsiyede
bulunabilir.
Bir büronun iletişim adresi için : belediyenizin CPAS’ına başvurun ya da Valon
Bölge Müdürlüğünü telefonla arayın :
0800/11.901 ya da Brüksel’i : 02/217 88 05
Sıkıntılı bir durumda, faturaları
önemsememezlikten
gelmeyin!
Bağlantıya geçin, taksitlendirme talep edin,
yardım arayın...

Banka kartıyla, bankamatiklerden nakit
para çekebilir ve esnaf alışverişlerinizi
ödeyebilirsiniz.

Ödenmemiş para cezalarına dikkat!
Önemli bir tavsiye: para cezası alır
almaz ödemeyi hemen yapınız. Aksi takdirde,
para cezasının toplamı ikiye katlanma tehlikesiyle karşılaşır ve haciz memuru evinize
gelebilir.

Masraflar bankadan bankaya değişir.
Ücrete dahil servisleri kıyaslayın ve
kontrol edin.
Eğer Belçika’da oturumunuz yoksa,
kimliğinizin (pasaport ya da gelinen
ülkeden kimlik kartı) resmi bir kanıdının beyanı
üzerine, bir bankada basit usüllü bir cari hesap
açabilirsiniz.

Ya kredi ?
Krediye dikkat edin ! Krediyle alışveriş
yapmak çekicidir ama bir riski vardır : düzenli bir şekilde ödeyemeyecek noktaya kadar
borçlanmak. Faiziyle birlikte toplam borç bazen ödünç alınan paradan çok daha fazlaya
mal olur. Ayrıca, eğer özel ya da tanınmamış

Postanede de banka hesabı açabilirsiniz.
www.bpost.be
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şirketlerden gelen krediler söz kunusu ise,
dolandırılma tehlikesine maruz kalabilirsiniz.
Eğer kesinikle krediye ihtiyacınız
varsa, ancak az bir geliriniz varsa,
eşlikli sosyal kredi (crédit social accompagné)
sizin için uygun olabilir.
Bunun için örneğin Credal’a
başvurabilirsiniz : www.credal.be

Hangi sigortaları
yapmalıyım ? Ne işe
yararlar ?
Belçika’da, iki sigorta zorunludur :
arabanız varsa, araba sivil sorumluluk  sigortası ve eğer kiracı ya da
ev sahibiyseniz, konut sigortası.
Eğer, birinin arabasına zarar verir ya da birini
yaralarsanız ya da eğer eviniz yanarsa yüksek bir tutar ödeme tehlikesiyle karşı karşıya
kalırsınız. Eğer sigortalıysanız, sigortanız ödemeyi yapacaktır. Sigortalı olmak için, her yıl
sigortaya bir prim ödemek zorundasınız. Buna
karşılık olarak, sigorta kaza durumunda ödemelerin hepsinin ya da bir kısmının ödeme
sorumluluğunu üstlenir.
Eğer kendinizin ödemesi gerekecek
bir durumla karşı karşıya kalırsanız, size parasal açıdan önemli sıkıntılar
yaratabilecek olası risklere ve hasarlara karşı
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Dikkat. İmza, bir belgeye resmi bir karekter ve yasal bir değer katar. Bir belgeyi
imzaladığınız zaman, içeriğinden sorumlu
olursunuz ve size belgeyi imzalatan kişiyle
bağınız olur.

sigorta yapmanız önemle tavsiye edilir. Aile
sigortası (« yine sivil sorumluluk sigortası (assurance responsabilité civile – RC vie privée)»
şeklinde adlandırılan), örneğin, sizin ya da
aile üyelerinden birinin bir başka bir kişiye yol
açacağı hasarların geri ödemesini yapacaktır.
Hastane sigortası mutuelle’in ödemediği sağlık gidererini kapsar.

	İmzaladığınız bütün belgelerin bir örneğini özenle saklayınız.

Sigortalı olmak için, bankanıza, postaneye, bir aracıya ya da doğrudan bir
sigorta şirketine başvurabilirsiniz.

Elden doğrudan yaptığınız ödemeler için
makbuz isteyin. Bu makbuz ödeme tarihini,
ödeme miktarını, ödeme nedenini : örneğin
« Kira Aralık 2011 » belirtir. Makbuz, ödemeyi
alacak kişi tarafından imzalanır. Bu alındı
belgelerini saklayınız. Herhangi bir sorun çıkması durumunda, ödeme kanıtı olarak işinize
yarayacaktır.

Özel işlemlerim için hangi
önlemleri almam gerekir ?
B ir belge ya da sözleşme  imzalamadan önce, belgeleri özenle okuyunuz.
Soru sormaktan, önemli noktaları yeniden
gözden geçirmekten sakın kaçınmayın.
Uzmanlara fikir danışın. Şüphelendiğiniz
durumda, belgeye imza atmayınız!
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