
 قّیمان داوطلب و سرپرستان ، مراقبین مسئولیت بیمھ مخصوص بروشور
 موارد کلی

Versicherungskammer Bayern   از طرف دادگاه عالی کشور است مسئولیت بیمھ قراردادعقد مسئول. 

یا سرپرستان  را  ،قیمان ،حضانت گیران یا ینمراقببیمھ  درخواست برخورداری از مزایای ارائھ مدرک نمیتوان بدون

 .داد
این  بھ کمک ، دھی میکند پوششرا  شما آسیب ھای احتمالی بھ یا و فرد مراقبت از یک از ناشی ھای آسیب بیمھاین 

 .را جبران کنید ثالث شخص اموال امانتداری یا و سرپرستی مراقبت، از ناشی ھای خسارت بیمھ میتوانید

 یک اگر حتی ،بھ حضانت گرفتھ مراقبت کنید خانواده از فرد دادگاهزیر نظر  تکمیلی بیمھاین  با توانید می ھمیشھ

نیز در این  خانواده یا و سرپرست از طرف تلفنی یک گزارش. ناگھانی یا آسیب پیش بینی نشده رخ دھد رویداد

 .شود می نگھداری آن و بھ صورت سند از خصوص ثبت شده
 .بعنوان بیمھ تکمیلی دریافت میشود بیمھ پوشش ھزینھ

باز  ،محروم باشد یک مقولھ ارثی سرپرستش از ،وی باید مراقبت شود درآمد یا دارایی کھ ازتحت حضانت  فرد اگر

 حاضر حال در(رسمی بیمھ مالیات عالوه بھ) 11/10/1385 از( یورو 1.22 بھ میزان ساالنھ بیمھ حقھم پرداخت 

 .است قیم یا و سرپرست ،مراقب بر عھده بیمھ یبعدفاکتور  تاریخ تا ٪) 19
 لطفا ،کرده اید  مسئولیت بیمھحضانت گیرنده  یا قیم سرپرست، مراقب، یا پرستار یک بعنوان از پیش خود را اگر

متحمل ھزینھ ھای  تا مبادا ،قراردھید خانواده دادگاه یا و بیمھ در اختیار دفتر وقت اسرع دراطالعات جدید خود را 

باشید  یا بیمھ ازدیگر دفاتر باالتر ای با مزایای بیمھگرفتن  شرایط واجدیا ممکن است  و دیشو کردن بیمھ مجدد برای

 .شود بررسیکھ باید شزایط آن 

 پوشش سطح
 :بھ صورت زیر است اجتماعی تامین خدمات تحت پوشش این نوع بیمھ از بخشی

 رویداد، ھر برای یورو 100.000 مسئولیت در برابر آسیب بیمھ پرداختی مبلغ) الف

 .اموال یا/  و شخصی آسیب یورو برای 1.000.000 ثابت در برابر دولت بھ نرخ مسئولیت بیمھ) ب

 .وارد نیست بر شما کھ ھیچ ھزینھ مازاد دیگری   

 بیمھ نیست مشمول این مسئولیت ادعای
 نیستید مسئولیت مصون دربرابر ادعای با این بیمھ

 سازمانی،غیرقانونی  فعالیت یا و زمین خواری تجاری، فعالیت یک از آسیب ھای ناشی در خصوص) الف

 بیمھ قرارداد عدم تکمیل یا انجام صحیح و تمدید از ناشی خسارت) ب

آن را  اختیاریدولتی بھ صورت  درمانی بیمھ کھ را پوش دھی میکند موضوع ھای حاصل از این خسارتاین بیمھ 

 نیست.  خصوصی در بخش دولتی درمانییا امکان استفاده از بیمھ  ،نکردهپوشش دھی 

 بیمھ حقگرفتن  بدون دندان درمان و شدن بستری و سرپاییدرمان  برای تمام ھزینھ ھای ( جامع درمانی بیمھ

 در دسترس نیست.) اضافی
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اگر  مثال دھد، برای نمی حضانت گیرنده را پوشش یا و سرپرست ھای شخصی بھ شخص قیم، مراقب، آسیب این بیمھ

و دارندگان وسایل  صاحبان، صاحب، یا مالک دربرابر مسئولیتی ھمچ قرارداد این طبق. ببیند آسیب وی نقلیھ وسیلھ

شخص بھ  سرپرستی و مراقبتبرای  نقلیھ وسیلھ اگر حتی نقلیھ، وسیلھ از استفاده از ناشی ھای آسیب دلیلبھ  نقلیھ

 .وارد نیست گر حضانت گرفتھ استفاده شده باشد، بھ بیمھ

 شخصی کوششی الزامات
 گر بیمھ. ھاس شخصی نیست کوشش از دلیلی بر آزاد شدن شخص قیم اما ،میدھد پوششبیمھ مواردی را  چھ اگر

ای  وظیفھاز انجام  آگاھانھ مخصوصا اگر  فرد ،مسئولیتی ندارد ھیچ آن از پس رویدادی است کھ رخ میدھد و مسئول

 حتی ،بھ حضانت گرفتھ شده نفرستد فرد برای را اجتماعی ھای کمک درخواست برخورداری از ،المث(سرباز زند 

 ).وی درآینده نزدیک باشند ھای دارایی و درآمد بھ نفع اجتماعی ھای کمک این اگر

شرایط  باید بنابراین ،نیاز است خاص خطرات برای بیمھبھ حضانت گرفتھ این  شخص ثروت و درآمد بھ تناسب میزان

 مثالی برای توضیح اینجا، در. ھ برای وی انجام پذیردالزم اقدامات و شخص بھ حضانتگرفتھ دائما بررسی شود 

 ی باشدزمین یا خانھ یا اتومبیل بھ حضانت گرفتھ شده مالک تحت فرد اگر. آورده شده است بیمھ یا و شخصی مسئولیت

 اگر. حقوق وی را بھ او بپردازد خود رسمی وظایف بنا بر دتوان می مناسب بیمھیک  ،دست دھدو بعدا آن را از 

 .بگیرید تماسیا مرکز مراقبت  خانواده دادگاهبا  توانید می دارید، شکدرمورد خاصی 

حتی  ،حضانت تحت فردثبات شرایط ) قانونی طرح تحت بیمھیک : اینجا در( ای بیمھ چنین با داشتن خاص، طور بھ

 .تضمین شده است خانواده بیمھمنقضی شدن موعد  درصورت

  گسترده تر بیمھ پوشش
 بایدخودتان  ،کنید مدیریت حضانت را بھتر تحت ھای دارایی یتمسئول میتوانید با گسترش دادن سطح پوشش بیمھ

 مناسب است یا خیر، شما برای مسئولیت بیمھ ھزینھ. یا خیر است کافی بیمھ پوشش تحتسطح  آیا کھ بگیرید تصمیم

و  بیمھ پوششدر تعیین سطح . کند یا خیر بازپرداخت و مدیریتحضانت را بھ خوبی  تحت فرد ھای دارایی دتوان می

 ھستید. بیمھ مختار شرکت انتخاب

  بد عملکرد در اختالل
اما آن  ،بخواھدخسارتی را  قیم یا وسرپرست  ،مراقب دیده از خسارت ثالث شخص یا و حضانت تحت فرد اگر

 بھ باید ھفتھ یک عرض در ،نباشد بیمھ پوشش خسارت تحت
 Versicherungskammer Bayern 

H 501953 -پرداخت خسارات   بخش   

مونیخ  80530 

  شاید ،انجام میشود خانواده دادگاه یا و مراقبتمرکز  تایید بنا بھ درخواست شما بررسی ھای الزم جھت فورا گزارش کتبی بدھید.

 .قرار بگیرد بیمھ پوشش تحتآن مورد خاص پس از بررسی ھا 

 .باید حل و فصل شود بایرن بیمھوکیل شما در دفتر  مدارکو اسناد الزم، اطالعات و بیمھ پروندهدر این صورت 

مورد  شما،خشنود سازی  یا وشرکت ھای بیمھ  مقایسھ جھت ،ادعای شما از بخشی یا تمام ممکن است کھ باشید داشتھ توجھ لطفا

 .قرار گیرد مسئولیت بیمھتایید 
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 برای( Elßholzstraße 30-33 ، 10781،عالی، برلین دادگاه اطالع رئیس بھ باید نیز خسارتبرای  یپرداختمیزان مبلغ 

 .برسد  ) E-A 3 KG 7305 حفظ جوانب تجاری
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