
:قائمه  
  افعل؟ ان يجب ماذا/  الدفع معدل تأجيل إلى بحاجة انا

-------------------------------------------------------- 
 

 هل و القروض في صعوبات ولديك كورونا أزمة بسبب مالية ظائقة واجهت هل
 القائمة هذه تساعد قصير؟ عمل علي حصلت أو العمل عن عاطلا  اصبحت

. لإلجراء  التخطيط على المرجعية  
 

 تقدمها التي العونة حزمة إمكانيات عن مفصلة معلومات على العثور يمكن
: االنترنت على مقالنا في بالمناسبة االتحادية الحكومة

https://www.verbraucherzentrale.de/corona-hilfspaket 
 

: التالية األسئلة توضيح أوالا   
 قروض نتيجة بها الوفاء استطيع ال والتي الدفع التزامات كانت اذا -

    استهلكية؟
  ؟2020 مارس 15 قبل االستهلكية القروض اتفاقية إبرام تم هل -
 30 في  ابريل 1 بين بها الوفاء يمكنني ال التي الدفع بالتزامات الوفاء تم اذا -

  ؟2020 يونيو
  الحالي؟ كورونا وباء بسبب الدخل افقد ألنني الدفع بالتزامات الوفاء يمكن ال -
  نزاع؟ وجود حالة في ذلك وإثبات شرح يمكنني هل -
  معقول؟ غير لي بالنسبة الخل خسارة  يسبب بالسداد االلتزام هل -

 المشاورة اطلب أكثر أو واحد سؤال على اإلجابة عند شك في كنت اذا -   
" نعم" مع االسئلة هذه كل على مشروع بشكل االجابة تستطيع كنت إذا, القانونية

. تلقائياا المنفى غير الدفع اللتزام مؤجل والقانونية  
 

: يلي بما القيام ذلك بعد عليك يجب  
 أو واحد تلقيت قد كنت أن ممكن وقت أقرب في بك الخاص المقرض إبلغ -

. الدفع بالتزامات الوفاء يمكن ال أكثر  
تأجيل أمرت هي بالدفع االلتزامات هذه أن حقيقة على تعتمد بذلك القيام عند -  
تدفع أن يمكن ال وبالتالي الحالي كورونا وباء بسبب الدخل تفقد انك شرح -  
 مصدر فإن  ألن تدفع أن منك يتوقع أن يمكن ال الخسائر هذه بسبب انه شرح -

. للخطر معرض بك الخاص المعالين رزق مصدر أو المعقول رزقك  



نسخة في األدلة إرفاق متاحا ذلك كان إذا -  
مؤجلة لفترة تغيير أو إلغاء: مباشر خصم أمر يوجد ما بقدر -  
 قسيمة مع مسجل خطاب لك أرسل أو المقرض قبل من إشعارك تلقي تم هل -

؟ مسجل إيداع خطاب أو إرجاع  
 

! مسبقا المشورة طلب من تأكد الرسالة صياغة كيفية من متأكد غير كنت إذا  
 

و بك يتصل المقرض كان إذا  
.القانوني التاجيل غير اخر حل على االتفاق يريد. 1  
 بعد لوقت االئتمان تسوية من مزيد على واتفاق التأجيل فترة خلل المقرض. 2

: معك يتفق أن يريد التأجيل  
: أن وينبغي بالضبط هي التي االتفاقات نص شكل في كتابة لك نرسل دعونا -  
 استيقاء يتم إذا للعجلة سبب هناك ليس,تذكر األمر في للتفكير  وقت تأخذ -

! المؤجلة الشروط  
 من أسوأ وضع في تضعك ال الجديدة االتفاقيات كانت إذا ما بعناية تحقق -

القديم االئتمان  
 لن اإلجمالية بالمدة يتعلق  فيما الجديدة االتفاقيات أن خطيا تأكد شك في كنت إذا -

. إضافية تكاليف هناك تكون  
! المشاورة على احصل: متأكد غير كنت إذا -  
اتفاق في تدخل ال: شك في أنت هل -  
 

: المؤجلة الصلحية وانتهاء اتفاق إلى التوصل يتم لم إذا  
 التأجيل فترة انتهاء قبل مبكرة مرحلة في االئتمان اتفاقية من جديدة نسخة طلب -

 االستحقاق تاريخ أشهر ثلثة) والتعديلت التغييرات على يحتوي الذي
(. المتحول  

.الجديدة االستحقاق تواريخ في بك الخاصة الدفع التزامات لديك أن من تأكد -  
 الدائمة الطلبات مراجعة: االئتمان اتفاق في عليه المنصوص المبلغ على اعتمادا -

 إذا المدفوعات لتحصيل المباشر للخصم جديدة تراخيص إصدار أو لذلك وفقا
. تعليقه يتم ولم ابداا إلغاؤه  اتممت قد كنت  

 
 رسميا بها معترف مسؤولة الفور على بنا اتصل: الدفع صعوبات استمرت إذا

.مجانا المدين  ومشاورة ربحية غير  


