
 الدفع عن التخلف

 تذكيًرا؟ وتلقيت متأخًرا بدفعها قمت أو فاتورتك تدفع لم

 فاتورتي؟  بدفع أقم لم إذا يحدث ماذا الفاتورة؟ إجمالي دفع يمكنني كيف

 .عليك إضافية تكاليف تتطلب األنشطة هذه جميع أن المالحظة يرجى

 التذكيرات؟ تجنب يمكنني كيف

 الصحيحة الحسابات استخدام. 3

 المحدد المصرفي الحساب كان إذا مما تحرى

 .صحيًحا لمدفوعاتك

 الدفع طريقة من تحقق. 2

 الطلب أو  تفويض SEPA أن من تأكد

 .نشًطا يزال ال بك الخاص الدائم

 الشهري الخصم دفع. 1

 الدفع وتاريخ الخصم مبلغ أن من تحقق

 .متطابق بك الخاص

 
 محامي أو تحصيل وكالة. 4

 طريق عن الفاتورة إجمالي متابعة يمكن

 . محامي أو التحصيل وكاالت
 

 
 العداد حظر. 3

  في حقنا نستخدم وبرلين هامبورج في

 . الطاقة امدادات استخدام حظر
 

 
 العداد حظر إعالن أو إنهاء. 2

 في حقنا سنستخدم ذلك بعد تستجب لم وإذا

 . اإلنهاء
 

 
 أو تذكير. 1
 باإللغاء تهديد 

 .تذكير منا فستتلقى دفعتك نستلم لم إذا
 

 
 SEPA المباشر الخصم

 اإلضافية، التكاليف وتجنب المحدد الوقت في الدفع أجل من

 .المباشر بالخصم تصريًحا تمنحنا ببساطة فأنت

 

 التحويل

 :التالي الحساب على المبلغ بتحويل قم

 
 IBAN: DE93 5005 0000 0090 0851 رقم
35 

 

 BIC: HELADEFFXXX رمز

 
 بالتقسيط الدفع نظام

 .معينة بشروط معنا التقسيط خطة ترتيب يمكنك كما

 

 اآللي الصراف
 مراكز في اآللي الصرف ماكينات خالل من نقدًا الدفع يمكنك

 .وبرلين هامبورغ في لدينا العمالء
 

   

 
 
 

 
 
 

 



 االتصال؟    يمكنني بمن

 النصائح من المزيد Vattenfall لدى االتصال بيانات

 ببرلين الطاقة ديون استشارة

 
 ببرلين الطاقة ديون استشارة تقدم

 .الغاز أو الطاقة ديون حول مجانية مشورة

verbraucherzentrale-berlin.de/energie/ 
energieschuldenberatung-25165 

 الموقع في العمالء خدمة مركز

 
 من الجمعة إلى االثنين من وبرلين فيهامبورج معنا التواصل يمكنكم

 .مساءًً 6 حتى صباًحا 9 الساعة

 

 Markstraße 36: برلين

 Glockengießerwall 2: هامبورج 

 
 الطاقة توفير من للتحقق كاريتاس شركة

 

 .الطاقة بفحص ويقومون إليك كاريتاس لدى الطاقة مستشارو يأتي

stromspar-check.de 
 

 
 اإللكتروني البريد عبر االتصال

 

 .بنا الخاص االتصال طريق عن طلبك لنا أرسل

 vattenfall.de/االتصال 
 

 
 التوظيف مركز

 

 تسوية في بك الخاص التوظيف der مركز Sie يساعدك أن يمكن

 /arbeitsagentur.de/leichte-sprache .المعلقة الفاتورة

so-finden-sie-ihre-arbeits-agentur 
 

 

 الهاتف عبر االتصال

 

 8 الساعة من الجمعة إلى االثنين من معنا التواصل يمكنك

 . 0 500 992 0800 الرقم على مساءًً 6 حتى صباًحا
 

 
 الديون حول مشورة

 
 .الديون حول االستشارات خدمة اإلنترنت عبر الديون مساعدة خط لك يقدم

onlineberatung-schuldenhelpline.de 
 

 
 محامي؟ أو الديون تحصيل وكاالت من بريد استالم تريد هل

 

 .المعني الخطاب بمرسل مباشرة االتصال يرجى
 

 


