ﺑروﺷور ﻣﺧﺻوص ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣراﻗﺑﯾن  ،ﺳرﭘرﺳﺗﺎن و ﻗ ّﯾﻣﺎن داوطﻠب
ﻣوارد ﮐﻠﯽ
 Versicherungskammer Bayernﻣﺳﺋول ﻋﻘد ﻗرارداد ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت از طرف دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺷور اﺳت.
ﺑدون اراﺋﮫ ﻣدرک ﻧﻣﯾﺗوان درﺧواﺳت ﺑرﺧورداری از ﻣزاﯾﺎی ﺑﯾﻣﮫ ﻣراﻗﺑﯾن ﯾﺎ ﺣﺿﺎﻧت ﮔﯾران ،ﻗﯾﻣﺎن ،ﯾﺎ ﺳرﭘرﺳﺗﺎن را
داد.
اﯾن ﺑﯾﻣﮫ آﺳﯾب ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻣراﻗﺑت از ﯾﮏ ﻓرد و ﯾﺎ آﺳﯾب ھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ را ﭘوﺷش دھﯽ ﻣﯾﮑﻧد  ،ﺑﮫ ﮐﻣﮏ اﯾن
ﺑﯾﻣﮫ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺧﺳﺎرت ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻣراﻗﺑت ،ﺳرﭘرﺳﺗﯽ و ﯾﺎ اﻣﺎﻧﺗداری اﻣوال ﺷﺧص ﺛﺎﻟث را ﺟﺑران ﮐﻧﯾد.
ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ اﯾن ﺑﯾﻣﮫ ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ زﯾر ﻧظر دادﮔﺎه ﺧﺎﻧواده از ﻓرد ﺑﮫ ﺣﺿﺎﻧت ﮔرﻓﺗﮫ ﻣراﻗﺑت ﮐﻧﯾد ،ﺣﺗﯽ اﮔر ﯾﮏ
روﯾداد ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﯾﺎ آﺳﯾب ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻧﺷده رخ دھد .ﯾﮏ ﮔزارش ﺗﻠﻔﻧﯽ از طرف ﺳرﭘرﺳت و ﯾﺎ ﺧﺎﻧواده ﻧﯾز در اﯾن
ﺧﺻوص ﺛﺑت ﺷده و ﺑﮫ ﺻورت ﺳﻧد از آن ﻧﮕﮭداری ﻣﯽ ﺷود.
ھزﯾﻧﮫ ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ ﺑﻌﻧوان ﺑﯾﻣﮫ ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ درﯾﺎﻓت ﻣﯾﺷود.
اﮔر ﻓرد ﺗﺣت ﺣﺿﺎﻧت ﮐﮫ از داراﯾﯽ ﯾﺎ درآﻣد وی ﺑﺎﯾد ﻣراﻗﺑت ﺷود ،از ﯾﮏ ﻣﻘوﻟﮫ ارﺛﯽ ﺳرﭘرﺳﺗش ﻣﺣروم ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎز
ھم ﭘرداﺧت ﺣق ﺑﯾﻣﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﯾزان  1.22ﯾورو )از  (1385/10/11ﺑﮫ ﻋﻼوه ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑﯾﻣﮫ رﺳﻣﯽ)در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر
 (٪19ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺎﮐﺗور ﺑﻌدی ﺑﯾﻣﮫ ﺑر ﻋﮭده ﻣراﻗب ،ﺳرﭘرﺳت و ﯾﺎ ﻗﯾم اﺳت.
اﮔر از ﭘﯾش ﺧود را ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﭘرﺳﺗﺎر ﯾﺎ ﻣراﻗب ،ﺳرﭘرﺳت ،ﻗﯾم ﯾﺎ ﺣﺿﺎﻧت ﮔﯾرﻧده ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﮐرده اﯾد  ،ﻟطﻔﺎ
اطﻼﻋﺎت ﺟدﯾد ﺧود را در اﺳرع وﻗت در اﺧﺗﯾﺎر دﻓﺗر ﺑﯾﻣﮫ و ﯾﺎ دادﮔﺎه ﺧﺎﻧواده ﻗراردھﯾد ،ﺗﺎ ﻣﺑﺎدا ﻣﺗﺣﻣل ھزﯾﻧﮫ ھﺎی
ﻣﺟدد ﺑرای ﺑﯾﻣﮫ ﮐردن ﺷوﯾد و ﯾﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت واﺟد ﺷراﯾط ﮔرﻓﺗن ﺑﯾﻣﮫ ای ﺑﺎ ﻣزاﯾﺎی ﺑﺎﻻﺗر ازدﯾﮕر دﻓﺎﺗر ﺑﯾﻣﮫ ای ﺑﺎﺷﯾد
ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺷزاﯾط آن ﺑررﺳﯽ ﺷود.

ﺳطﺢ ﭘوﺷش
ﺑﺧﺷﯽ از ﺧدﻣﺎت ﺗﺣت ﭘوﺷش اﯾن ﻧوع ﺑﯾﻣﮫ ﺗﺎﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺻورت زﯾر اﺳت:
اﻟف( ﻣﺑﻠﻎ ﭘرداﺧﺗﯽ ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت در ﺑراﺑر آﺳﯾب  100.000ﯾورو ﺑرای ھر روﯾداد،
ب( ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت در ﺑراﺑر دوﻟت ﺑﮫ ﻧرخ ﺛﺎﺑت  1.000.000ﯾورو ﺑرای آﺳﯾب ﺷﺧﺻﯽ و  /ﯾﺎ اﻣوال.
ﮐﮫ ھﯾﭻ ھزﯾﻧﮫ ﻣﺎزاد دﯾﮕری ﺑر ﺷﻣﺎ وارد ﻧﯾﺳت.
ادﻋﺎی ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﺷﻣول اﯾن ﺑﯾﻣﮫ ﻧﯾﺳت
ﺑﺎ اﯾن ﺑﯾﻣﮫ درﺑراﺑر ادﻋﺎی ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﺻون ﻧﯾﺳﺗﯾد
اﻟف( در ﺧﺻوص آﺳﯾب ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺗﺟﺎری ،زﻣﯾن ﺧواری و ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ،
ب( ﺧﺳﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از ﻋدم ﺗﮑﻣﯾل ﯾﺎ اﻧﺟﺎم ﺻﺣﯾﺢ و ﺗﻣدﯾد ﻗرارداد ﺑﯾﻣﮫ
اﯾن ﺑﯾﻣﮫ ﺧﺳﺎرت ھﺎی ﺣﺎﺻل از اﯾن ﻣوﺿوع را ﭘوش دھﯽ ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﺑﯾﻣﮫ درﻣﺎﻧﯽ دوﻟﺗﯽ ﺑﮫ ﺻورت اﺧﺗﯾﺎری آن را
ﭘوﺷش دھﯽ ﻧﮑرده ،ﯾﺎ اﻣﮑﺎن اﺳﺗﻔﺎده از ﺑﯾﻣﮫ درﻣﺎﻧﯽ دوﻟﺗﯽ در ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ ﻧﯾﺳت.
ﺑﯾﻣﮫ درﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻊ ) ﺑرای ﺗﻣﺎم ھزﯾﻧﮫ ھﺎی درﻣﺎن ﺳرﭘﺎﯾﯽ و ﺑﺳﺗری ﺷدن و درﻣﺎن دﻧدان ﺑدون ﮔرﻓﺗن ﺣق ﺑﯾﻣﮫ
اﺿﺎﻓﯽ( در دﺳﺗرس ﻧﯾﺳت.
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اﯾن ﺑﯾﻣﮫ آﺳﯾب ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ ﺷﺧص ﻗﯾم ،ﻣراﻗب ،ﺳرﭘرﺳت و ﯾﺎ ﺣﺿﺎﻧت ﮔﯾرﻧده را ﭘوﺷش ﻧﻣﯽ دھد ،ﺑرای ﻣﺛﺎل اﮔر
وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ وی آﺳﯾب ﺑﺑﯾﻧد .طﺑق اﯾن ﻗرارداد ھﻣﭻ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ درﺑراﺑر ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﺻﺎﺣب ،ﺻﺎﺣﺑﺎن ،و دارﻧدﮔﺎن وﺳﺎﯾل
ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل آﺳﯾب ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺗﻔﺎده از وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ،ﺣﺗﯽ اﮔر وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺑرای ﻣراﻗﺑت و ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﺷﺧص ﺑﮫ
ﺣﺿﺎﻧت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﮔر وارد ﻧﯾﺳت.
اﻟزاﻣﺎت ﮐوﺷﺷﯽ ﺷﺧﺻﯽ
اﮔر ﭼﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﻣواردی را ﭘوﺷش ﻣﯾدھد ،اﻣﺎ دﻟﯾﻠﯽ ﺑر آزاد ﺷدن ﺷﺧص ﻗﯾم از ﮐوﺷش ھﺎس ﺷﺧﺻﯽ ﻧﯾﺳت .ﺑﯾﻣﮫ ﮔر
ﻣﺳﺋول روﯾدادی اﺳت ﮐﮫ رخ ﻣﯾدھد و ﭘس از آن ھﯾﭻ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ ﻧدارد ،ﻣﺧﺻوﺻﺎ اﮔر ﻓرد آﮔﺎھﺎﻧﮫ از اﻧﺟﺎم وظﯾﻔﮫ ای
ﺳرﺑﺎز زﻧد )ﻣﺛﻼ ،درﺧواﺳت ﺑرﺧورداری از ﮐﻣﮏ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺑرای ﻓرد ﺑﮫ ﺣﺿﺎﻧت ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﻧﻔرﺳﺗد ،ﺣﺗﯽ
اﮔر اﯾن ﮐﻣﮏ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ درآﻣد و داراﯾﯽ ھﺎی وی درآﯾﻧده ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎﺷﻧد(.
ﺑﮫ ﺗﻧﺎﺳب ﻣﯾزان درآﻣد و ﺛروت ﺷﺧص ﺑﮫ ﺣﺿﺎﻧت ﮔرﻓﺗﮫ اﯾن ﺑﯾﻣﮫ ﺑرای ﺧطرات ﺧﺎص ﻧﯾﺎز اﺳت ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎﯾد ﺷراﯾط
ﺷﺧص ﺑﮫ ﺣﺿﺎﻧﺗﮕرﻓﺗﮫ داﺋﻣﺎ ﺑررﺳﯽ ﺷود و اﻗداﻣﺎت ﻻزﻣﮫ ﺑرای وی اﻧﺟﺎم ﭘذﯾرد .در اﯾﻧﺟﺎ ،ﻣﺛﺎﻟﯽ ﺑرای ﺗوﺿﯾﺢ
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺷﺧﺻﯽ و ﯾﺎ ﺑﯾﻣﮫ آورده ﺷده اﺳت .اﮔر ﻓرد ﺗﺣت ﺑﮫ ﺣﺿﺎﻧت ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﻣﺎﻟﮏ اﺗوﻣﺑﯾل ﯾﺎ ﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ زﻣﯾﻧﯽ ﺑﺎﺷد
و ﺑﻌدا آن را از دﺳت دھد ،ﯾﮏ ﺑﯾﻣﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﻧﺎ ﺑر وظﺎﯾف رﺳﻣﯽ ﺧود ﺣﻘوق وی را ﺑﮫ او ﺑﭘردازد .اﮔر
درﻣورد ﺧﺎﺻﯽ ﺷﮏ دارﯾد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ دادﮔﺎه ﺧﺎﻧواده ﯾﺎ ﻣرﮐز ﻣراﻗﺑت ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
ﺑﮫ طور ﺧﺎص ،ﺑﺎ داﺷﺗن ﭼﻧﯾن ﺑﯾﻣﮫ ای )در اﯾﻧﺟﺎ :ﯾﮏ ﺑﯾﻣﮫ ﺗﺣت طرح ﻗﺎﻧوﻧﯽ( ﺛﺑﺎت ﺷراﯾط ﻓرد ﺗﺣت ﺣﺿﺎﻧت ،ﺣﺗﯽ
درﺻورت ﻣﻧﻘﺿﯽ ﺷدن ﻣوﻋد ﺑﯾﻣﮫ ﺧﺎﻧواده ﺗﺿﻣﯾن ﺷده اﺳت.

ﭘوﺷش ﮔﺳﺗرده ﺗر ﺑﯾﻣﮫ
ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﮔﺳﺗرش دادن ﺳطﺢ ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت داراﯾﯽ ھﺎی ﺗﺣت ﺣﺿﺎﻧت را ﺑﮭﺗر ﻣدﯾرﯾت ﮐﻧﯾد ،ﺧودﺗﺎن ﺑﺎﯾد
ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺳطﺢ ﺗﺣت ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر .ھزﯾﻧﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﻧﺎﺳب اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر،
ﻣﯽ ﺗواﻧد داراﯾﯽ ھﺎی ﻓرد ﺗﺣت ﺣﺿﺎﻧت را ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣدﯾرﯾت و ﺑﺎزﭘرداﺧت ﮐﻧد ﯾﺎ ﺧﯾر .در ﺗﻌﯾﯾن ﺳطﺢ ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ و
اﻧﺗﺧﺎب ﺷرﮐت ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺧﺗﺎر ھﺳﺗﯾد.
اﺧﺗﻼل در ﻋﻣﻠﮑرد ﺑد
اﮔر ﻓرد ﺗﺣت ﺣﺿﺎﻧت و ﯾﺎ ﺷﺧص ﺛﺎﻟث ﺧﺳﺎرت دﯾده از ﻣراﻗب ،ﺳرﭘرﺳت و ﯾﺎ ﻗﯾم ﺧﺳﺎرﺗﯽ را ﺑﺧواھد ،اﻣﺎ آن
ﺧﺳﺎرت ﺗﺣت ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺑﺎﺷد ،در ﻋرض ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ
Versicherungskammer Bayern
ﺑﺧش ﭘرداﺧت ﺧﺳﺎرات H 501953-
 80530ﻣوﻧﯾﺦ
ﮔزارش ﮐﺗﺑﯽ ﺑدھﯾد .ﻓورا ﺑﻧﺎ ﺑﮫ درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ ﺑررﺳﯽ ھﺎی ﻻزم ﺟﮭت ﺗﺎﯾﯾد ﻣرﮐز ﻣراﻗﺑت و ﯾﺎ دادﮔﺎه ﺧﺎﻧواده اﻧﺟﺎم ﻣﯾﺷود ،ﺷﺎﯾد
آن ﻣورد ﺧﺎص ﭘس از ﺑررﺳﯽ ھﺎ ﺗﺣت ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ ﻗرار ﺑﮕﯾرد.
در اﯾن ﺻورت ﭘروﻧده ﺑﯾﻣﮫ و اطﻼﻋﺎت ﻻزم ،اﺳﻧﺎد وﻣدارک وﮐﯾل ﺷﻣﺎ در دﻓﺗر ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎﯾرن ﺑﺎﯾد ﺣل و ﻓﺻل ﺷود.
ﻟطﻔﺎ ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﻣﺎم ﯾﺎ ﺑﺧﺷﯽ از ادﻋﺎی ﺷﻣﺎ ،ﺟﮭت ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺷرﮐت ھﺎی ﺑﯾﻣﮫ و ﯾﺎ ﺧﺷﻧود ﺳﺎزی ﺷﻣﺎ ،ﻣورد
ﺗﺎﯾﯾد ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻗرار ﮔﯾرد.
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ﻣﯾزان ﻣﺑﻠﻎ ﭘرداﺧﺗﯽ ﺑرای ﺧﺳﺎرت ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اطﻼع رﺋﯾس دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ،ﺑرﻟﯾن) Elßholzstraße 30-33 ، 10781،ﺑرای
ﺣﻔظ ﺟواﻧب ﺗﺟﺎری  (E-A 3 KG 7305ﺑرﺳد .
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