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ما هو التأمني؟
يغطي التأمني تكاليف استبدال األشياء إذا جرت األمور على غير ما يرام . على سبيل املثال:

سقط هاتفك احملمول من جيبك وانكسر وأنت مسافر وحتتاج إلى شراء هاتف جديد  �
تعّرضت إلى حادث سيارة وحتتاج لدفع تكاليف عالجك الطبي وتكاليف إصالح سيارتك.  �

ما هي بوليصة التأمني؟
 وثيقة )بوليصة( التأمني )insurance policy( هي اتفاق قانوني تدفع مبوجبه مبلغًا من املال إلى 

 جهة التأمني اخلاصة بك مقابل استبدال أو إصالح األشياء التي متتلكها في حال جرت األمور على 
.)premium( غير ما يرام. ومن أجل ذلك يجب أن تقوم بدفع ما يسمى بقسط التأمني

ما هي جهة التأمني؟
جهة التأمني )insurer( هي شركة تبيع التأمني. ويوجد العديد من جهات التأمني اخملتلفة في استراليا.

أنواع التأمني
التأمني على السيارة وهو ما يغطي تكاليف سيارتك إذا تضررت أو سرقت.  �

التأمني على املنزل )تأمني مبنى( )building insurance( وهو ما يغطي تكلفة     �
استبدال األشياء إذا حدث أي شيء ملنزلك )على سبيل املثال األضرار نتيجة حريق    

أو عاصفة(.  
التأمني على احملتويات )contents insurance( وهو ما يغطي تكلفة إصالح األشياء    �

التي متتلكها في منزلك، مثل األثاث واملالبس واألجهزة واجملوهرات.  
التأمني على احلياة وهو يدفع مبلغًا محدداً من املال بعد وفاتك. ويؤول ذلك املال إلى    �

األشخاص الذين تختار لهم أن يحصلوا على ذلك املال )كما هو مدون في وثيقتك(.  
تأمني السفر وهو ما يغطي تكلفة أشياء معينة إذا تعرضت للمشاكل وأنت بعيد عن    �
وطنك. على سبيل املثال: إذا مرضت أو أصبت واحتجت إلى رعاية طبية؛ إذا فقدت    

شيئًا واحتجت إلى بديل عنه ؛ إذا سرق شيء منك واحتجت إلى بديل عنه؛ أو إذا تغيرت    
خطط سفرك )على سبيل املثال، مت إلغاء رحلتك(.  

التأمني الصحي، وهو ما يغطي بعض نفقات العالج في حال مرضك أو إصابتك.  �
تأمني الهاتف النقال وهو يغطي تكلفة بعض األشياء التي ميكن أن حتدث لهاتفك )على    �

سبيل املثال، إذا توقف عن العمل أو إذا أتلفته(.  

تذكر 
التأمني هو املال الذي تدفعه إذا جرت األمور على غير ما يرام.  �

يغطي التأمني تكلفة استبدال األشياء إذا حدث أمر ما.  �
في استراليا، هناك بعض األشياء التي يجب أن يكون لديك تأمني عليها، مثل سيارتك.  �

كيفية احلصول على املزيد من املعلومات

 Apol وأبول Euly يولي
ينتقالن إلى منزلهما اجلديد

يشعر يولي وأبول بالسعادة الغامرة 
لشرائهما منزاًل جديداً. واستعداداً 

لالنتقال إلى منزلهما اجلديد، قاما بشراء 
الكثير من األثاث واألجهزة اجلديدة، 

مثل التلفزيون والثالجة. كما كان لديهما 
ممتلكات شخصية ثمينة مثل اجملوهرات 

وجهاز كمبيوتر.

وأشار أصدقاء أبول عليه أن يحصل 
على التأمني ألنه يغطي تكلفة استبدال 
وإصالح األشياء الهامة، في حال جرت 
األمور على غير ما يرام. وفكر أبول في 

األشياء التي ميتلكها هو ويولي وأهميتها 
بالنسبة لهما.

اتصل أبول بشركتي تأمني ملعرفة تكلفة 
احلصول على بوليصة تأمني. فهو يعرف 

أن بوليصة التأمني تعني االتفاق بينه 
وبني جهة التأمني على ما سيتم تأمينه.

وأخبرت كل شركة من شركتي 
التأمني أبول مبا يسمى خلوص التأمني 

)excess(، وهو املبلغ الذي يدفعه أبول 
عندما يتقدم مبطالبة )claim(. ثم علم 

أبول أن تقدمي طلب التعويض يعني 
مطالبة جهة التأمني بدفع قيمة شيء 

تغطيه بوليصة التأمني.

قرر أبول ويولي احلصول على تأمني على 
املنزل )تأمني مبنى( لتغطية النفقات في 

حال أرادا استبدال أو إصالح منزلهما. 
كما أشتريا أيضًا نوًعا آخر من التأمني 

– وهو التأمني على احملتويات – وذلك 
لتغطية شراء محتويات منزل في حال 
سرقة أو تلف محتويات منزلهما. وهذا 

يشمل أشياًء مثل املالبس واألثاث 
واألجهزة املنزلية وجهاز الكمبيوتر.

وفكر يولي وأبول في أنواع التأمني 
األخرى، وأخبرت يولي أبول أن صديقة 
والدتها لديها تأمني صحي يساعدها في 
سداد بعض نفقات التأمني اخلاصة بها 

خالل مرضها.

إن يولي وأبول سعداء بحصولهما على 
تأمني على منزلهما ومحتوياته في حال 

جرت األمور على غير ما يرام. وهما 
 يفكران في احلصول على تأمني صحي 

في املستقبل.

التأمني

 ،MoneySmart ملزيد من املعلومات، الرجاء زيارة املوقع اإللكتروني 
www.moneysmart.gov.au، أو اتصل على الرقم 630 300 1300.



ASIC 2012 © جميع احلقوق محفوظة

This page has been intentionally left blank.


