إدارة الطلبات لشركة المرافق العامة شفٌبش هال ش.ذ.م.م.
ٌتكون فرٌقنا من  4موظفٌن .نحن مختصون بالمدفوعات الواردة والسحب والتحوٌالت المالٌة والتذكٌر وإعداد إتفاقات األقساط وإدارة عدادات البطاقات الذكٌة .ومن
حٌث المبدأ ٌجب دفع الفواتٌر ومبالػ االستقطاع فً موعدها المحدد بالضبط ،لكننا نعلم أٌضا ً أنه من الممكن أن تحدث ظروؾ خارجٌة صعبة تؤدي إلى صعوبات فً
الدفعٌُ .رجى منك فً هذه الحالة أن تتوجه إلٌنا فً الوقت المناسب وأن تتواصل معنا .حٌث ٌمكننا أن نجد معا ً طرٌقة للحل عن طرٌق الدفع فً شكل أقساط أو عبر
استخدام عداد البطاقة الذكٌة ،بحٌث
ٌمكن تفادي قطع اإلمداد.
نرجو االنتباه إلى أننا نضطر إلى إرسال إنذار فً حال توقؾ الدفع .وهذه اإلنذارات ترتبط دائما ً بتكالٌؾ .وفً حال عدم قٌامك بسداد مبلػ االستقطاع أو الفاتورة بالرؼم
من إرسال تذكٌر بالدفع فسوؾ نرسل إنذاراً مقابل مصروفات ثم نقوم بإعالن قطع اإلمداد .وٌمكن أن تنشأ تكالٌؾ أخرى (جراء القطع والتشؽٌل) فً حال توقؾ اإلمداد
فعالً أو توجه أحد الموظفٌن إلٌكم بؽرض إتمام اإلٌقاؾ.
لذا فمن المفٌد أن تتواصل معنا فً الوقت المناسب والوصول إلى إتفاق مناسب معنا .وبهذا ٌمكنك تفادي التكالٌؾ الناتجة عن عملٌة اإلٌقاؾ.

كان ٌوجد إنذار أو إعالن توقف فً صندوق البرٌد .ماذا ٌتعٌن فعله اآلن؟
ٌُرجى دفع المطالبة المعلقة نقداً حتى الموعد المذكور فً مركزنا الرئٌسً فً شارع  ،“An der Lim-purgbrücke „1علما بأن مواعٌد العمل هً من
اإلثنٌن حتى الجمعة من الساعة 8.00صباحا ً حتى  17.00مساء.
قم بإرسال إٌصال الدفع أو التحوٌل البنكً مدموؼا ً بخاتم البنك لدٌكم إلٌنا بالفاكس أو اإلٌمٌل على رقم الفاكس التالً 121-401-0791:أو باإلٌمٌل
علىvebu@stadtwerke-hall.de :
اتصل بنا فً الوقت المناسب أو الحضور شخصٌا ً إلى شركة المرافق حتى نتمكن معا ً من إٌجاد حل مناسبٌ .مكنك الوصول إلى فرٌقنا من اإلثنٌن حتى
الجمعة ،من الساعة  8.00صباحا ً حتى  17.00مساء
عبر الرقم453-401-0791 :
ٌمكنك الحصول على المزٌد من الدعم من مكتب العمل إذا كنت من الحاصلٌن على معونة البطالةٌُ .IIرجى التوجه إلى الموظؾ المختص .كما ٌمكنك هنا
طلب الدفع المباشر لمبلػ االستقطاع الشهري للكهرباء إلٌنا .نرجو منك فً هذه الحالة تسلٌمنا نسخة من اإلتفاق بهذا الشأن.
تم إتمام اإلٌقاف بالفعل  -ماذا ٌجب فعله حتى ٌتم تشغٌل العدّاد مرة أخرى؟
ٌُرجى القدوم فوراً إلٌنا ومعك المبلػ المطلوب (شامالً تكالٌؾ اإلٌقاؾ وإعادة التشؽٌل) .حٌث لن ٌتم إعادة التشؽٌل إال بعد دفع المبلػ كامالً.
وفً حال عدم القدرة على دفع المبلػ فسوؾ نعطٌك معلومات عن فوائد عداد البطاقة الذكٌة الذي ٌمكن من خالله دفع الدٌون القدٌمة بدون فوائد فً شكل أقساط
صؽٌرة جداً موزعة على فترة زمنٌة كبٌرة.

ما هو عداد البطاقة الذكٌة؟
عداد البطاقة الذكٌة هو حل رخٌص جد ًا ومراقب لألزمات المالٌة وبدٌل أٌضا ً لوقؾ الكهرباء .والهدؾ من عداد البطاقة الذكٌة هو منع حدوث دٌون جدٌدة وخصم
الدٌون القدٌمة بدون فً فوائد فً شكل أقساط صؽٌرة .سٌتم تركٌب العداد بدالً من عداد الكهرباء السابق لك من خالل فنً التركٌبات لدٌنا .بعد التركٌب سٌتم تقدٌم
إرشاد تفصٌلً لك ،علما ً بأن االستخدام ؼاٌة فً السهولة.
وٌحسب لك فرٌق إدارة المطالبات لدٌنا حجم التكالٌؾ الٌومٌة الموضوعة (مبلػ االستهالك  +مبلػ االستقطاع الحالً) وبالتالً ٌركب بطاقة ذكٌة ٌتم تسلٌمها لك عند
تركٌب العداد .وٌمكنك شحن البطاقة الذكٌة فً مركز عمالء شركة المرافق العامة شفٌبش هال مقابل دفع مبلػ نقدي.

نرجو االنتباه إلى مواعٌد العمل لدٌنا .بعدها ُت َ
دخل البطاقة الذكٌة المشحونة فً عدادك وبالتالً ٌنتقل المبلػ إلٌه وٌطلق العداد اإلمداد بالطاقة .وعندما ٌنتهً رصٌد
البطاقة ٌتوقؾ العداد آلٌا ً عن العمل .وفً حال قٌامك بشحن البطاقة مرة أخرى فً مركز العمالء قبل توقؾ العداد ٌظل اإلمداد بالكهرباء مستمراً.
نرجو االنتباه أن العداد ٌواصل خصم التكالٌؾ الٌومٌة (مبلػ االستهالك  +القسط الحالً) ،وهذا ٌعنً أنه ٌسٌر نحو السلب ،وٌجب علٌك أوالً شحن السحب السلبً أوالً
من أجل الحصول على الكهرباء من جدٌدٌ .مكنك معرفة المزٌد من المعلومات من دلٌل االستخدام أو توجه بالسؤال إلى أحد موظفٌنا .وفً ٌناٌر من كل عام ٌتم إعداد
الحساب السنويٌُ .رجى الحضور إلٌنا بعد الحصول على هذا الحساب حتى ٌمكن موائمة المعدل الٌومً لتكالٌؾ سحب الكهرباء الذي ٌتكون من مبلػ االستهالك من
الدٌن القدٌم وكذلك الجزء الخاص بالسحب الحالً.

ما هً التكالٌف التً أتحملها؟
ٌكون تركٌب عداد البطاقة الذكٌة مجانٌا ً من حٌث المبدأ .لكن فً حالة تنفٌذ أمر اإلٌقاؾ بعد اإلبالغ عن توقؾ اإلمداد بالكهرباء وما ترتب علٌه من توجه موظفً
الموقع لدٌنا إلٌكم ،فسوؾ تدفعون فً حالة إٌقاؾ الكهرباء مبلػٌ 70ورو .وبدالً من إٌقاؾ عداد الكهرباء ٌمكن استبداله بعداد البطاقة الذكٌة .وتبلػ تكالٌؾ سحب
الكهرباء نفس تكالٌؾ العداد العادي بالضبط وتكون على حسب العقد الذي أبرمته فً كل حال .وحده السعر األساسً ٌزداد فً حالة استخدام عداد البطاقة الذكٌة بقٌمة
ٌ 35,70ورو (إجمالٌا ً) فً العام.

هل ٌجب علً االحتفاظ بالعداد بشكل دائم؟
إذا قمت بشحن بطاقتك الذكٌة بشكل منتظم وبالتالً سددت تكالٌؾ التشؽٌل فً موعدها ٌمكننا تفعٌل العداد بعد سداد الدٌون القدٌمة .وٌتم ذلك أخٌرً كما هو الحال مع
العداد العادي ،كذلك سوؾ تتطابق الرسوم األساسٌة مع عداد الكهرباء العادي .بعدها لن ٌتم خصم مبالػ االستقطاع المستحقة مقابل التزوٌد بالكهرباء عن طرٌق شحن
البطاقة ،بل عن طرٌق الخصم من حسابك البنكً مثالً.

هل ٌمكننً استخدام العداد فً مسكنً الجدٌد عند تغٌٌر محل السكن؟
ٌسرنا أن نقدم لك إمكانٌة استخدام العداد فً مكان استخدامك الجدٌد .وحٌنها ٌكون التركٌب مجانًٌُ .رجى التوجه إلٌنا فً الوقت المناسب عند الحاجة حتى ٌمكننا
القٌام بما ٌلزم.

ال ٌمكن تسوٌة الحساب السنوي/الحساب النهائً بمبلغ إجمالً واحد .هل هناك إمكانٌة لدفع المبلغ فً شكل أقساط؟
ٌسرنا أن نقدم لك إتفاقا ً من أجل تقسٌطهٌُ .رجى الحضور شخصٌا ً بعد الحصول على الحساب السنوي /الحساب النهائً إلى شركة المرافق العامة شفٌبش هال فً
مركز العمالء .بعدها سنعقد إتفاقا ً كتابٌا ً معك للدفع فً أقساط شهرٌة .وٌبلػ الحد األقصى لالتفاق على التقسٌط 11شهراً ،على أال ٌتخطى موعد الحساب السنوي
المقبل .وفً حال انتقالك مبكراً سٌتم فسخ إتفاق التقسٌط وٌتم تسوٌة المبلػ المتبقً .ومقابل تجهٌز إتفاق التقسٌط نحصل علىمبلغ شامل للمعالجة قدره 10
ٌوروٌُ.رجى إحضار هذه المبلػ نقداً وكذلك هوٌتك الشخصٌة عند إبرام إتفاق التقسٌط .وال نحصل على فوائد خالل مدة إتفاق التقسٌط .نرجو االنتباه إلى أنه ال ٌمكن
اإلتفاق على نظام التقسٌط دون دفع رسوم المعالجة المذكورة .بخصوص مبالغ االستقطاعات ال نقدم خالل العام
إتفاق التقسٌط!

المختص بالتواصل:
شركة المرافق العامة شفٌبش هال ش.ذ.م.م.
محاسبة االستهالك
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