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بیمه به چه معنی است؟
اگر برای چیزی خراب شود بیمه مصارف جایگزینی آن مورد را می دهد. به عنوان مثال: 

تیلفون موبایل شما در زمانی که در حال سفر هستید می افتد و می شکند و شما به یک   � 
موبایل نو ضرورت دارید  

شما با موتر تصادف کرده اید و به مساعدت صحی و تعمیر موتر ضرورت دارید.  �

پالیسی بیمه به چه معنی است؟
پالیسی بیمه یک قرارداد قانونی است که شما به بیمه گرتان پول می پردازید تا مصارف جایگزینی یا 
تعمیر آن مورد را در زمانی که برای چیزی خراب می شود، حتت پوشش قرار دهد. برای اجنام این 

کار شما باید حق بیمه )premium( بپردازید.

بیمه گر به چه معنی است؟
بیمه گر یک کمپنی است که بیمه می فروشد. در آسترالیا بیمه گران بسیار مختلفی وجود دارد.

انواع بیمه
بیمه موتر مصارف خسارات وارد شده یا اگر موتر دزدیده شود را حتت پوشش قرار می دهد.  �
بیمه خانه )بیمه ساختمان( مصارف جایگزین کردن چیزهایی که اتفاقی برایشان می   � 
افتد را حتت پوشش قرار می دهد )به عنوان مثال صدمه به خاطر آتش سوزی یا طوفان(.  

بیمه محتویات مصارف جایگزینی یا تعمیر چیزهایی که در خانه است را می دهد و   � 
مثأل اسباب خانه، کاالها، وسایل برقی و جواهر آالت.  

بیمه عمر یک مقداری پول در زمان فوت شما می دهد. پول به کسی که شما می خواهید   � 
می رود )این در پالیسی شما نوشته شده است(.  

بیمه سفر مصارف چیزهایی خاصی را در زمانی که شما به دور از خانه هستید و با   � 
مشکلی برخورد کرده اید، را پرداخت می کند. به عنوان مثال: اگر شما مریض هستید    
یا صدمه دیده اید و به معاینات صحی ضرورت دارید؛ اگر چیزی را از دست بدهید و    

پالن ها تغییر کرده است )مثأل طیاره شما کنسل شده است(.  
بیمه صحی پوشش دهنده برخی از مصارف صحی در زمانی که شما مریض هستید یا   � 

صدمه دیده اید، می باشد.   
بیمه تیلفون موبایل پوشش دهنده مصارفی است که بر تیلفون موبایل شما بیفتد )به   � 

عنوان مثال اگر کار نکند یا صدمه ببیند(.  

به خاطر داشته باشید
بیمه یک پولی است که شما می پردازید و آن برای وقتی است که چیزی خراب شود.  �

بیمه پوشش دهنده مصارف جایگزین کردن چیزهایی است که خراب می شوند.  �
در آسترالیا چیزهایی هستند که شما باید برایش بیمه داشته باشید مثل موتر تان.  �

از کجا معلومات بیشتر کسب کرد

یولی Euly و اپول Apol به 
خانه جدیدشان کوچ کردند

یولی و اپول بسیار خوش شدند که به 
خانه جدیدشان کوچ کردند. برای کوچ 

به خانه نوشان، آنها وسایل خانه ، 
وسایل برقی مثل تلوزیون و یخچال نویی 

خریدند. آنها وسایل شخصی با ارزشی 
مثل جواهر آالت و کمپیوترهم داشتند.

دوست اپول به او گفت که بیمه بگیرید 
زیرا بیمه مصارف جایگزینی یا تعمیر 
چیزهایی که برایش مهم است را در 

صورت خرابی می دهد. اپول فکر کرد 
که چقدر او و ایولی چیزهایی دارند که 

برای شان مهم است.

اپول به دو کمپانی بیمه زنگ زد تا ببیند 
که مصارف بیمه برای پالیسی بیمه چقدر 

است. او می دانست که پالیسی بیمه 
زمانی است که او و بیمه گر بر روی 

چیزهایی که باید بیمه شوند به توافق 
می رسند.

هر کمپانی بیمه به اپول دربارۀ موردی 
گفت که به نام مازاد )excess( بود. 

این مقداری است که اپول در زمانی که 
ادعایی کند، باید پرداخت شود. اپول 

می دانست که ادعا زمانی است که او 
از بیمه اش بخواهد تا درباره چیزی که 
حتت پالیسی بیمه اش است مصارفی 

بپردازد.

اپول و یولی تصمیم گرفتند که بیمه خانه 
)بیمه ساختمان( بگیرند که اگر مجبور 
به جایگزینی یا تعمیر خانه باشند بیمه 
پوشش دهنده آن مصارف باشد. آنها 

همچنین نوع دیگری بیمه گرفتند – بیمه 
سامان خانه – این بیمه پوشش دهنده 
مصارف چیزهای داخل خانه است اگر 

چیزی دزدیده شود یا صدمه ببیند. 
چیزهایی مانند کاالهایشان، وسایل خانه 

شان، وسایل برقی و کمپیوتر.

یولی و اپول در مورد انواع دیگر بیمه 
نیز فکر می کنند. ایولی به پول در مورد 

مادر دوستش فکر کردند که بیمه صحی 
داشت و بیمه برای مقداری از مصارف 

درمانی اش در زمانی که مریض بود، 
مساعدت کرد.

یولی و اپول بسیار خرسندند که بیمه 
خانه و محتویات برای زمانی که اتفاق 

بدی بیفتد، دارند. آنها درباره گرفنت بیمه 
صحی در آینده نیز فکر می کنند.

بیمه

برای کسب معلومات بیشتر درباره بیمه به ویبسایت www.moneysmart.gov.au بروید یا 
به منبر 630 300 1300 زنگ بزنید.

http://www.moneysmart.gov.au
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