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تأمني ده شنو؟
تأمني ده بغطي تكاليف/قروش بتاع تغيير حاجات لو خسر. مثاًل:

لو موبايل بتاعك وقع من جيبك وانكسر مّلن انت تكون راكب عربية أو مواصالت، عشان   � 
كده انت محتاج تشتري موبايل جديد  

حصل ليك حادث حركة ومحتاج تدفع قروش بتاع عالج وتصليح عربية بتاعك.   �

بوليصة بتاع تأمني ده شنو؟
بوليصة بتاع تأمني ده اتفاق قانوني عشان انت تدفع قروش لشركة تأمني بتاعك عشان يغطي ليك 

تكاليف بتاع تغيير أو تصليح حاجات بتاعك لو خسر. وعشان كالم ده يحصل انت الزم تدفع حاجة 
بسمو قسط بتاع تأمني. 

شركة بتاع تأمني ده شنو؟
شركة بتاع تأمني ده هو شركة ببيع تأمني. أستراليا ده فيو شركات بتاع تأمني كتير. 

أنواع بتاع تأمني
تأمني بتاع عربية بغطي تكاليف بتاع عربية بتاعك لو صدم أو سرقو.   �

تأمني بتاع بيت )تأمني بتاع مبنى( بغطي تكلفة بتاع تغيري حاجات لو حصل لبيت بتاعك حاجة   � 
)مثاًل، رضر سببو حريق أو عاصفة(.  

تأمني بتاع محتويات بغطي تكلفة بتاع تغيير أو تصليح حاجات جوة بيت بتاعك، زي   � 
عفش وهدوم واجهزة ومجوهرات.   

تأمني على حياة بدفعو فيو مبلغ قروش محّدد مّلن انت متوت. قروش ده مبشي لناس   � 
انت بتختارو عشان يستلمو قروش ده )وكالم ده بكون مكتوب في بوليصة بتاعك(.    

تأمني بتاع سفر بغطي تكلفة بتاع حاجات معنّي لو حصل ليك مشاكل وانت مسافر بّره   � 
البلد. مثاًل: لو انت مرضَت أو حصل ليك اصابة ومحتاج عالج؛ لو راح منك حاجة وداير    

جتيب غيرو؛ لو سرقو منك حاجة وداير جتيب غيرو؛ أو لو خطط بتاع سفرك اتغير    
)مثاًل، رحلة بتاعك كنسلو(.  

تأمني طبي بغطي جزء من قروش بتاع عالج لو انت مرضت أو حصل ليك اصابة.  �
تأمني بتاع موبايل بغطي تكلفة بتاع حاجات معنّي ممكن يحصل لتلفون بتاعك )مثاًل،   � 

لو وقف وبقى مابشتغل أو لو انت كسرتو(.   

إنت الزم تتذّكر
تأمني ده قروش انت بتدفعو عشان لو حصل حاجة ماكويس.  �
تأمني ده بغطي تكلفة بتاع تغيير حاجات لو حصل ليو مشكلة.  �

في أستراليا، في حاجات انت الزم تعمل ليو تأمني، زي عربية بتاعك.   �

إنت الزم تتذّكر

يولي وأبول رحلو في بيت 
جديد بتاعم

“يولي” و “أبول” كانو فرحانني عشان 
اشترو بيت جديد. وعشان يكونو 

مستعدين يرحلو لبيت جديد بتاعم، 
اشترو عفش جديد كتير واجهزة زي 
تلفزيون وتالجة. وبرضو كان عندهم 
حاجات خاصة غالي زي مجوهرات 

وكمبيوتر.

أبول كلمو عشان يعمل  صاحب 
تأمني ألنو تأمني ده بغطي تكلفة بتاع 

لو  أو تصليحو،  تغيير حاجات مهمة 
حصل حاجة ماكويس. أبول فكر في 
حاجات بتاعم هو و يولي، وحاجات 

ده كان مهم.

أبول ضرب تلفون لشركات بتاع تأمني 
عشان يشوف قروش بتاع بوليصة تأمني 

ده بكون كم. وعرف أنو بوليصة ده 
بعملو مّلن هو وشركة بتاع تأمني يتفقو 
على حاجات هو داير يعمل ليو تأمني. 

كل شركات بتاع تأمني كلم أبول عن 
 .)excess( حاجة إسمو مبلغ زائد

وقروش ده هو مبلغ بدفعو أبول مّلن 
يقدم مطالبة. وأبول عرف أنو مطالبة 

ده بعملو مّلن هو يطلب من شركة 
تأمني بتاعو تدفع ليو قروش عشان 

حاجة بغطيو بوليصة تأمني بتاعو.

أبول و يولي قّررو يعملو تأمني على 
بيت )تأمني بتاع مبنى( عشان يغطي 

بتاع تغيير أو تصليح بيت  تكلفة 
بتاعم. وبرضو اشترو نوع بتاع تأمني 

تاني – تأمني بتاع محتويات – عشان 
يغطي تكلفة لو حاجات جّوة بيت 

بتاعم سرقو أو اتكسر. حاجات ده زي 
هدوم، وعفش، واجهزة وكمبيوتر.

يولي و أبول فكرو في أنواع بتاع تأمني 
تاني. يولي كلم أبول عن أم واحد 

صاحبو كان عندو تأمني طبي وبساعدو 
يدفع جزء من تكاليف بتاع عالجو مّلن 

يكون عيان.  

يولي و أبول فرحانني عشان عندهم 
تأمني بتاع بيت ومحتويات لو حصل 

حاجة ماكويس. وهم بفكرو يعملو تأمني 
طبي في مستقبل.

تأمني

 www.moneysmart.gov.au لو انت داير معلومات زيادة عن تأمني، خش في موقع انترنت ده
بتاع MoneySmart أو اضرب تلفون في رقم ده 630 300 1300.

http://www.moneysmart.gov.au
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