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مسكنك یحمى  تأمین-الممتلكاتالتأمین على  .1

 حریقحالة نشوب  فيومتعلقاتك الشخصیة الخاص 

 .إلخ، ...تخریب أو سرقةأو 

یغطى التأمین  – المسئولیة القانونیةتغطیة  .2

من الناحیة  له مؤمنالخسائر المسئول عنها الُ 

ممتلكات أصحاب القانونیة. فبالنسبة للتأمین على 

القانونیة من  مسؤولیةالغطیة تتحمیك  ،نالمساك

الخسارة المالیة إذا تم رفع دعوى قضائیة ضدك 

خر أو آالتسبب بأذى لشخص  مسئولیتك فيوثبت 

 .عقارإحداث ضرر لل

ممتلكات هناك نوعان من وثائق التأمین على 

مختلفة من  أشكاالتقدم  والتي المساكن أصحاب

 االستبدالوثائق تأمین بتكلفة : عقارلل حمایةال

یقدم . القیمة السوقیة أواإلصالح  وأخرى بتكلفة

 المسئولیة.كال النوعین نفس نوع الحمایة من 

 .عقارویختلف النوعین في قیمة وتغطیة حمایة ال

وثائق التأمین  ن مننوعیكال اللوصفًا  یليوفیما 

 . ممتلكات أصحاب المساكنعلى 

 االستبدالوثیقة تكلفة 

الناس أكثر ما یعنیه  هي االستبدالوثائق تكلفة 

 " التأمین على نیقولو  عندما

 

 

هذا النوع من الوثائق یوفر ".  أصحاب المساكن

تغطیة أكثر شموًال ألموالك. ویعتمد مبلغ بشكل عام 

 الستبدالالتكلفة مقدار  تشتریه على الذيالتأمین 

 الخاص بك. عقارال

الالزمالمبلغ  االستبدالوثیقة تكلفة ومن ثم تسدد 

عقارك المتضرر إعادة بناء أو إصالح  أو الستبدال

 والجودة.المواد وٕاعادته لحالته األصلیة بنفس نوع 

أرضیة  في ضررعلى سبیل المثال إذا حدث 

 استبدالها القوي یمكنلمصنوعة من الخشب امنزلك 

 أو بإصالحلم تقم وفي حال  الخشب.بنفس نوع 

 على شركةف المتضرر، عقارال استبدالأو  بناءإعادة 

قبل  العقارستحقه یما  مةیفقط قالتأمین أن تدفع لك 

الضرر. وسوف یكون هذا المبلغ أقل  به أن یلحق

منها یخصم حیث أنه سوف  االستبدالمن تكلفة 

 .االستهالك بدل

ترفض للشركة أن یجوز  القانون،بموجب و 

كان  إذا ستبدالاالوثیقة تكلفة  تبیع لك أن

 إلىال تصل قیمته  بك لخاصالعقار 

یمكن  .كحد أدنى اأمریكیً ًا دوالر  35.000

تحصل على هذا النوع من  أالأیضًا 

 فيالتأمین الكا شراء إذا رفضتالتأمین 

 التأمین على ممتلكات أصحاب المساكن
تكلفة اإلصالحاالستبدال مقابل تكلفة  وثائق
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 العقار استبدالتكلفة  من %80لتغطیة 

 الخاص بك.

إلحاق الضرر یؤدي ال  األحیان،كثیر من  في

من  %80على تأمین ف خسارة فادحة. إلى عقاربال

معظم الخسائر التى قد یغطي منزلك  استبدالتكلفة 

تحدث. ولذلك تطلب معظم شركات التأمین أن 

 استبدالتكلفة  من %80 عن ال یقلتتحمل ما 

 أو اإلصالحفإنها لن تدفع كامل تكالیف  منزلك وٕاال

ففي حالة . ةجزئی خسارة استبدالأو  البناءإعادة 

فلن تحصل على لك  یةخسارة جسیمة أو كل ثو حد

 .الوثیقةمبلغ  إجماليأكثر من 

ك أعلى بكثیر من عقار  استبدالعندما تكون تكلفة 

 كبیع فيالتأمین  ترغب شركةفقد ال  الحالیة،قیمتها 

 تقدمأال الشركة  اختارتٕاذا و  استبدال.تكلفة  وثیقة

 لك بدالأن تقدم من  فالبد ،استبدالتكلفة  وثیقة لك

 إصالح.تكلفة  وثیقةمن ذلك 

وثیقة (القیمة السوقیة) تكلفة اإلصالح 

أو  إصالحأو  الستبدالالوثائق هذا النوع من یدفع 

ك المتضررة بحیث تعود إلى حالة اتعقار إعادة بناء 

 الضرر باستخداممماثلة لما كانت علیه قبل وقوع 

 استبدالمعاصرة. على سبیل المثال قد یتم مواد 

 .الجصیةبالجدران لدیك  بیاض الجدران المتضرر

تتطلب وثیقة تكالیف  االستبدال،مثل وثیقة تكالیف و 

أو  بناءإعادة  أو إصالحأیضًا أن یتم اإلصالح 

سوف تحصل  ذلك،خالف وفي العقار.  استبدال

للعقار قبل تعرضه  ةستهلكمالقیمة الفقط على 

فلن  كلیة،للضرر. فإن حدث لك خسارة فادحة أو 

قیمة  أكثر من الحد األقصى من تحصل على

وعلى األرجح  لعقار.السوقیة لقیمة وهي ال ،الوثیقة

أو  البناءإعادة  أو اإلصالحهذا المبلغ  فيكلن ی

 العقار إلعادته لحالته األصلیة. استبدال

تكلفة  وثیقةلحصول على مؤهًال لكون ت لكي

تقل  أالینبغي اإلصالح من خالل شركة عادیة 

كما علیك  ،اأمریكیً  ادوالرً  15.000عن قیمة العقار 

 .السوقیةمبلغ تأمین یساوى قیمة العقار أن تشتري 

 كیف تقرر ما تحتاجه

ناسب ینوع من وثیقة التأمین  أيتقرر عندما 

 منزلك،التي یستحقها قیمة ال فيفكر  احتیاجاتك،

 وكم یمكنك أن تنفق استبداله،وكم ستكون تكلفة 

 للتأمین. 

 أحدث،إن كنت تملك منزًال  المثال،على سبیل 

إذا لحق  األصلیةإعادته إلى حالته  فيفربما ترغب 

 االستبدالتكون وثیقة تأمین بتكلفة  حینهابه ضررًا. 

 الخیار األفضل. هي

 المنازلغالبًا ما تبنى أن حیث  أخرى،من ناحیة 

یصعب الحصول غیر عادیة أو من خامات القدیمة 

أحیانًا ما تكون  فهيلذلك  ،الثمن أو باهظةعلیها 

أحیانًا ال  ،ومع ذلكمكلفة جدًا.  استبدالهاتكلفة 

 حال كانتففي  مماثلة.سوقیة قیمة للمنزل یكون 

ولم  االستبدال، بتكلفةالسوق أقل مقارنة  فيقیمتها 
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قد ف ،حالته األصلیة إلىیكن من المهم إعادة العقار 

 شراء بولیصة تكلفة إصالح. فيترغب 

تكلفة  وثیقةتوفر  ،ةالجزئیالخسائر حالة  في

التغطیة  ،بالنسبة لكثیر من األشخاص ،اإلصالح

وفي حال كان . االستبدالتكلفة  وثیقةمثل ذاتها ب

تكلفة اإلصالح  وثیقةستدفع لك  ،ضرر بالغلدیك 

یكون ذلك  ربما الو . یةقیمة منزلك السوق

 .الستبدالهكافیاً 

تكلفة تحمیك كال من وثیقة تكلفة اإلصالح ووثیقة 

من العدید من الخسائر المحتملة وتحمى  االستبدال

 ومحتویاتها. المبانيأیضًا كال من 

ماذا تفعل إذا لم تتمكن من الحصول على وثیقة 

من شركة عقارات أصحاب المنازل التأمین على 

 ؟تأمین عادیة

هذین الخیارین بحیث  األساسيالتأمین  یوفر قانون

متاحًا عقارات أصحاب المنازل یكون التأمین على 

یوضح و  میشیغان. فيلكل شخص ذو أهلیة قانونیة 

عنوان "التأمین على  الذي یحمل يالتأمین الدلیل

؟" أنت مؤهل قانوناً : هل عقارات أصحاب المنازل

من هو الشخص ذو "األهلیة القانونیة" موضحًا 

        التأمین على المساكن.للحصول على 

إذا لم تستطع الحصول على وثیقة التأمین على 

أن بإمكانك ف ،العاديالمساكن من خالل السوق 

لجمعیة تأمین تطلب من وكیلك التقدم بطلب 

وقد  ).MBPIAمیشیغان ( في الممتلكات األساسیة

لتقدیم التأمین على  هذه الجمعیةتم إنشاء 

األهلیة الذین لم یتمكنوا  ذويالممتلكات لألشخاص 

. فإن العاديمن الحصول على التأمین من السوق 

یمكنك الحصول على التأمین  األهلیة،كانت لدیك 

األساس مثلها  في وهي ،هذه الجمعیةمن خالل 

قیمة  تقدم أقصى العادیة،مثل شركات التأمین 

یحمل  ذيال يالتأمین الدلیللمبلغ المحدد. ویقدم ل

 في جمعیة تأمین الممتلكات األساسیةعنوان" 

 .هذه الجمعیةمن المعلومات حول  " المزیدمیشیغان

إذا لم تقدم لك إحدى الشركات أو أحد  تذكر،

 قارن األسعار ،تي تحتاجهاال الوثیقةالوكالء نوع 

 سعرالمزیج من أفضل وتأكد من الحصول على 

 تغطیة وخدمة ألموالك.وال

 ماذا تفعل إذا كان لدیك استفسارا أو مشكلة 

بوكیل  باالتصالقم  تأمیني، استفسارإذا كان لدیك 

فإن لم ترضیك  بالشركة.التأمین الخاص بك أو 

والخدمات المالیة  التأمین بدائرة اتصل اإلجابة،

)DIFS على العنوان أو التلیفون الموضح أسفل (

حكومیة تنظم  دائرة الدائرة هي وهذه الصفحة.هذه 

 .میشیغان فيعملیة التأمین 
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