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بیمه چی استه؟
بیمه مخارج را که نسبت به اتفاقی ازبین رفته احتوا و تعویض موکوند. بطورمثال:

تیلفون موبایل شما حینیکه سفر می کردید ازجیب تان می افتد و خراب موشه وشمو   � 
ضرورت دارین تا تلیفون جدید خریداری کنید.  

موتر شمو تکر کده ونیاز دارید برای مصارف طبی/صحی پول بدهید و موترشمو ترمیم شود.  �

پالیسی یا بیمه چی استه؟
یک پالیسی بیمه عبارت استه از موافقۀ حقوقی/قانونی جائیکه شمو پول برای بیمه کننده می پردازید 

تا مخارج تعویض و ترمیم اشیای شمو که بنابر اتفاقی خراب شده ره احتوا کند. برای اینکه اینکار 
اجنام شود شمو پولی را می پردازید که بنام premium )پول اولی( یاد موشه. 

بیمه کننده کی استه؟
بیمه کننده شرکت یا کمپنی استه که بیمه را می فروشد. ده آسترالیا تعداد زیادی از بیمه کنندگان 

موجود اند.

اقسام بیمه
بیمۀ موتر که مخارج موتر شمو ره دهصورت ایکه صدمه ببیند یا به سرقت برسد احتوا   � 

مو کوند.  
بیمۀ خانه )بیمۀ ساختمان( مخارج تعویض اشیا ره ده صورت ایکه حادثۀ برای خانۀ   � 

شمو رخ دهد احتوا می کند )بگونۀ مثال خسارۀ ناشی ازآتش سوزی یا توفان(.  
بیمۀ محتویات مخارج تعویض یا ترمیم اشیای داشتنی خانۀ شما مثل فرنیچر/موبل،   � 

لباس، سامان آالت و زیورات.  
بیمۀ زندگی یک مقدارتعیین شدۀ پول را زمانیکه وفات منودید می پردازد. پول برای   � 

کسانی می رسد که شما آنرا انتخاب منوده اید که آنرا بدست آورند )این در پالیسی شما    
نوشته شده است(  

بیمۀ سفر مخارج اشیای معین درصورت که شمو درجنجالی دور از خانه قرار گیرید احتوا   � 
می کند. بطور مثال: اگر شمو مریض شوید و ضرورت به توجه طبی /صحی دارید؛ اگر    

چیزی را مفقودمناید و باید تعویض شود؛ اگر چیزی از شمو بسرقت برسد و شمو ضرورت    
تعویض آنره دارید؛ یا اگر پالن سفر شما تغییر یابد )بطور مثال پرواز لغوه یا کنسل شد(.  

بیمۀ صحی بخش مبلغ خرچۀ طبی/صحی شمو ره اگه بیمار یا زخمی شوید پُر مونه  یا   � 
احتوا موکنه  

بیمۀ تیلفون موبایل خرچۀ بخش از چیز ره که ده تیلفون شمو خراب شوه ) مثل از   � 
کار افته یا خراب شوه را پُر مونه یا احتوا موکنه.  

به یاد داشته باشید
بیمه پولی استه که شمو پرداخت می موکنید اگر چیزی اتفاق افته.  �

بیمه مخارج تعویض اشیا را که اگر اتفاقی به آن رخ داده احتوا مو کوند.  �
درآسترالیا چیزهای است که شما باید آنرا بیمه کنید، چون موتر.  �

ازکجا معلومات بیشتربدست بیروم؟

ابراهیم وسیما به خانۀ جدید 
شان نقل مکان کردند

سیما وابراهیم هیجانی بودند تا خانۀ 
جدید بخرند. برای اینکه آمادۀ نقل 

ومکان به منزل جدید ازخو شوند موبل 
وفرنیچر نو زیادو سامان آالت چون 

تلویزون ویخچال خریدند. آنها همچنان 
اشیای شخصی مثل زیورات و یک 

کامپیوتر داشتند.
یک دوست ابراهیم برایش راجع به بیمه 

گفت زیرا آن مخارج تعویض یا ترمیم 
اشیا را که برایش با اهمیت اند درصورت 

 ایکه اتفاقی رخدهداحتوا می کند.
ابراهیم درمورد این اشیا فکر کرد که 
اوو سیما مالک آن بودند و برای آنها 

مهم بود. 
ابراهیم با دو شرکت بیمه درمتاس شد 

که ببینند که یک پالیسی بیمه چه اندازه 
برایش متام موشه. او میدانست که یک 
پالیسی بیمه عبارت استه از موافقۀ میان 

او و بیمه کننده که چی باید بیمه شود.
هر یکی از شرکت های بیمه دربارۀ 

چیزی که به نام excess یا اضافی 
یاد موشه گفتند. این مقدارپولی استه 

که ابراهیم حینکه ادعای می کند باید 
بپردازد. ابراهیم مو دنسته که این ادعا 

وقتی استه که از بیمه کننده تقاضای 
پرداخت پول برای چیزی استه که در 

پالیسی بیمه احتوا شده.
ابراهیم و سیما تصمیم گرفتند تا بیمۀ 

خانه بگیرند )بیمۀ ساختمان( تا مخارج 
اگر ضرورت تعویض یا ترمیم خانۀ انها را 

که مطرح شود احتوا مناید. آنها عالوتًا 
بیمه دیگری ره خریداری کردند- بیمه 

محتویات – تا مخارج اشیای داخل 
خانه ره اگر بسرقت برده شود یا خساره 
ببیند احتوا کند. این اشیا عبارت اند از 
لباس آنها، موبل وفرنیچر، سامان آالت 

وکامپیوتر.
سیما وابراهیم در مورد اقسام دیگر 

بیمه ها هم فکر کردند. سیما به ابراهیم 
درمورد دوست مادراش که بیمۀ صحی 

دره که اوره در پرداخت مخارج طبی/
صحی اش حینیکه مریض موشه کمک 

کونه گفت.
خانه  های  بیمه  با  وابراهیم  سیما 

ومحتویات آنها دارند که اگر چیزی اتفاق 
آنها درفکر گرفنت  استند.  افتد خوش 

میباشند. درآینده  طبی/صحی  بیمۀ 

بیمه

برای کسب معلومات بیشتر پیرامون بیمه از ویب سایت MoneySmart )پول هوشیار( بازدید 
کونید www.moneysmart.gov.au، یا به تیلفون شماره 630 300 1300 زنگ بزنید.

http://www.moneysmart.gov.au
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