
 

نشرة تعلیمات حول تأمین المسؤولیة المدنیة بالنسبة للمتطوعین والمتطوعات من مقدمي ومقدمات الرعایة، األوصیاء، الكفیالت 

 والكفیلین

   

 بصفة عامة
 "Versicherungskammer Bayernلقد أبرم رئیس المحكمة العلیا مع مجلس التأمین ببایرن "

 القانونیة.عقدا للتأمین الجماعي ضد المسؤولیة 

ھذه المظلة بدون الحاجة الي وجود ما یدعوكم لھذا، فإنكم منذ تقدیم طلبكم على مقدمة أو مقدم الرعایة أو الوصایة أو كفیلة أو كفیل تعتبرون تحت 

 التأمینیة

تتسببون لھ فیھا،  حیث یغطي التأمین الجماعي األضرار التي لحقت بالشخص المتلقي للرعایة أثناء مزاولتكم لمھامكم أو التي قد

 والتي أنتم ملزمون بموجبھا بالتعویض إلى طرف ثالث عن األضرار الناجمة عن مزاولة الرعایة، الوصایة أو الكفالة.

ویمكنكم دائما االطالع على الشروط التأمینیة للتأمین الجماعي لدى محكمة الرعایة أو محكمة االسرة، حتى وإن لم تقع خسارة أو أنھا 

للتأكد من أن الوثائق یمكن أن تبقى  ة. سیكون من المفید القیام بإبالغ ھاتفي مسبق لمحكمة الرعایة أو محكمة األسرةغیر متوقع

 متوفرة.

 كما أنھ لن یتم استخالص تكلفة التغطیة التأمینیة منكم.

الدولة، یبقى كل شيء محفوظا،  إذا كان الشخص المتلقي للرعایة یتوفر لدیھ أموال أو دخل، مع استبعاد بدل نفقاتكم من خزینة

) باإلضافة إلى ضریبة التأمین القانونیة عن كل 2007/01/01(منذ یورو  1,22المكافأة السنویة للشخص المتلقي للرعایة حالیا ھي 

 ٪) تتم إضافتھا في وقت الحق إلى الفاتورة.19رعایة، وصایة أو قوامة (حالیا 

یا أو تأمینا آخر ضد المسؤولیة المدنیة كمقدمة أو مقدم رعایة، وصي، كفیلة أو كفیل، یرجى إذا كنتم قد أجریتم بالفعل تأمینا إضاف

في أقرب وقت ممكن، من أجل تجنب تأمین مزدوج، ومن أجل التحقق من إمكانیة استحقاق  إبالغ محكمة الرعایة أو محكمة األسرة

 مكافأة أعلى من التأمین اآلخر.

 

 مستویات التغطیة
 ین الجماعي على مستویات التغطیة التالیة:یتوفر التأم

a(  عن كل مطالبة أو تأمین، یورو 100.000بالنسبة للتأمین ضد المسؤولیة المدنیة على الخسارة المالیة 

b(  شاملة للضرر الشخصي و/أو ضرر الممتلكات. یورو 1.000.000بالنسبة للتأمین العام ضد المسؤولیة المدنیة 

 لن یتم اقتطاع أي مبلغ تشاركي قابل للخصم منكم.  

 

 

 المطالبات بالتعویض المستبعدة
 ویستثنى من تغطیة المطالبات بالتعویض:

a(  ،األضرار الناجمة عن أنشطة عملیة حسابیة تجاریة، المضاربات أو أنشطة مؤسسة 

b(  األضرار الناجمة من أن عقود التأمین لم تتم 

 بإنجازھا أو بمتابعتھا سواء بشكل كلي أو كما ینبغي. القیام بملئھا، بإكمالھا،

ال ینطبق االستثناء على تلك األضرار الناتجة من إبرام تأمین صحي عام طوعي،أو إذا كانت قابلیة التأمین الصحي العام  

 غیر ممكنة، أو غاب

الخارجیین والمرضى الداخلیین، إضافة إلى التأمین الصحي الشامل الخاص (التغطیة األساسیة للمعالجة الشافیة للمرضى 

 عالج األسنان بدون تغطیة إضافیة ألغراض كمالیة).
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ال تشمل تغطیة التأمین حتى األضرار التي قد تعانون منھا أثناء مزاولة الرعایة، الوصایة أو القوامة، على سبیل المثال، إذا قمتم 

ضا مسؤولیتكم كمالكة أو مالك، ممتلكة أو ممتلك، صاحبة أو صاحب، كقائدة بإحداث ضرر لسیارتكم الخاصة. ال یشمل ھذا العقد أی

أو قائد مركبة ذات محرك عن  األضرار الناجمة عن استخدام تلك المركبة، حتى لو أن تلك العربة تم استعمالھا من أجل الرعایة، 

 الوصایة أو الكفالة.

 

 االحتیاطات الخاصة
غطیة التأمین، إال أنكم غیر أحرار من اتخاذ حیطتكم وحذركم الخاص. ال تحدث مسؤولیة حتي وإن كان ھناك من حیث المبدأ ت

المؤمن علیھ مثال، إذا تعمدتم خرق واجب (على سبیل المثال لم تقدموا طلبا  في الوقت المناسب من أجل الحصول على المساعدة 

وقت قریب في المساعدات االجتماعیة بسبب أوضاعھم المالیة  االجتماعیة للشخص المتلقي للرعایة، حتى ولو علمتم أن لھم الحق في

 ودخلھم).

ووفقا لألوضاع المالیة ولدخل الشخص المتلقي للرعایة فإنھ من الضروري االشتراك في التأمین عن المخاطر الخاصة، لذا ینبغي 

بیل المثال یجب التفكیر في التأمین الخاص علیكم مراجعة ھذا تحت إدارتكم واتخاذ التدابیر الالزمة. ویجب في ھذا الصدد على س

ضد المسؤولیة المدنیة أو التأمین على متاع البیت. إذا كان للشخص المتلقي للرعایة ملكیة مركبة أو منزل أو عقار أو أنھا تقع على 

مكنكم االتصال بمحكمة عاتقھ في وقت الحق، فإن إبرام التأمین المناسب یعتبر أحد واجباتكم الرسمیة. وفي حاالت اإلرتیاب، ی

 الرعایة أو محكمة العائلة.

على وجھ الخصوص، یجب علیكم إبرام نسبة تأمین صحي (ھنا: تأمین مستمر في إطار التأمین الصحي القانوني) من أجل ضمان 

 الشخص المتلقي للرعایة، إذا ما تم إنھاء التأمین األسري.

 

 تغطیة تأمینیة متقدمة
إذا كانت لدیكم تغطیة تأمینیة كافیة، ما عدا إذا كنتم مسؤولین عن أصول واسعة للشخص المتلقي للرعایة. یجب علیكم التحقق مما 

یمكنكم استعادة مبلغ التكلفة الكافیة للتأمین ضد المسولیة المدنیة من األصول الخاضعة لإلدارة. لكم الحریة في طلب تغطیة التأمین 

 بواسطة شركة تأمین من اختیاركم.

 

 رف في حالة الضررالتص
إذا قام الشخص المتلقي للرعایة أو طرف ثالث باالستفادة من األضرار الناجمة عن مھمة الرعایة، الوصایة أو الكفالة، وحتى ال 

 یتعرض غطاء التأمین للخطر، یجب رفع تقریر كتابي إلى

 Versicherungskammer Bayernمجلس التأمین ببایرن 

 Schadenabteilung - H 501953قسم المطالبات 

80530 München 

في غضون أسبوع. اإلرفاق أو اإلدالء الالحق ھو تأكید لمحكمة الرعایة  أو محكمة األسرة أنكم تنتمون إلى مجموعة األشخاص التي 

 یغطیھا التأمین الجماعي.

وتزویده بالمعلومات  Versicherungskammer Bayernعلیكم ترك أمر تسویة قضیة التأمین إلى مجلس التأمین ببایرن 

 والوثائق الالزمة إضافة إلى التوكیالت.

یرجى مالحظة أنھ ال یحق لكم المقارنة اإلرضاء أو االعتراف بالمسؤولیة سواء كلیا أو جزئیا دون موافقة مجلس التأمین 

Versicherungskammer. 

حكمة العلیا ببرلین أیضا في نفس الوقت على العنوان في ما یتعلق باألداءات المحتملة عن األضرار، یجب علیكم إخطار رئیس الم

"Elßholzstraße 30-33 ,10781 Berlin 7305" (رقم مرجعي E-A 3 KG.( 
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