መተሓሳሰቢ ብዛዕባ ካሕሳዊ መድሕን (ኢንሹራንስ) ን ብግብረ
ሰናይ ዝሰርሑ ኣለይቲን ወከልቲ ህጻናትን
1.

ከም ኣለይቲ ኣገልግሎት ዝጀመርኩምላ መዓልቲ፡ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ተወሳኺ መግለጺ፡ ብኡ ን ብኡ ኣብ
ናይ
ሓባራዊ መድሕን ብ ኣውራጃ ኒደር ሳክሰን ሚኒስትሪ ፍትሒ ዝመሓደር ምስ ምትሕብባር ሕርሻዊ
መድሕን ሃኖቨር ተመዝጊብኩም ኣለኹም። እዚ ግን እንተ ደኣ ንስኹም ኣብ ማሕበራት ናይ ኣለይቲ ወይ ኣብ
መንግስታዊ ቤት ጽሕፈት ኣለይቲ ወይ ከም ሞያውያን ኣለይቲ እንተ ዘይኮንኩም ኢዩ። እቲ መድሕን ድማ
ኩሉ ነቲ ንስኹም ን ተኣላዩ ዘውረድኩምሉ ዑንዋ ወይ ን ቅያር ውክልና ኢልኩም ዝሰመኹሞ ሰብ ዘዕነዎ
ነገራት ሓላፍነት ምስ ትወስዱ ይሽፍን። እዚ ካሕሳዊ መድሕን ናይ ካሕሳ መስርሕ ኮይኑ ነቲ ንስኹም
ትኣልይዎ ኣብ ቤትኩም ዝቕመጥ ቤተሰብኩም ዝከላኸል እዩ።
እቲ ዝእለ ንባዕሉ ግን ኣብዚ መንግስታዊ መድሕን እዚ ኣይኣቱን ኢዩ። ነዚ ዝምልከት ከከም ኣድላይነቱ ፍሉይ
ናይ ውልቂ ካሕሳዊ መድሕን ክግበር ይከኣል።
እቶም ኣብ ውሕስነት ዘለዉ ነገራት ካብ ናይ ማሕበራዊ ሓገዝ ዝወጹ ነገራት እዮም።
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ኣብዚ ናይ ሓባር መድሕን እዚ ዝስዕብ ናይ መድሕን ድምር ይሽፍን።
ሀ. ን ናይ ንብረት ዑንዋ ወይ ክሕሳዊ መድሕን 250.000 ነፍስወከፍ ናይ መድሕን ጉዳይ
ለ. ን ሓፈሻዊ ካሕሳዊ መድሕን 1.5 ሚልዮን ዩሮ ጠቕላላ ን ናይ ሰብን ንብረትን ዕልዋ።
ባዕልኻትኩም ትኸፍልዎ ነገር ዋላሓንቲ የለን።
እቲ ካሕሳዊ መድሕን ዘይሽፍኖ ነገራት ድማ
ሀ. ኣብ ናይ ሕሳብ፡ ገምጋማት፡ ወይ ጥርናፈ ምሕደራ ዘጋጥም ጌጋታት
ለ. ኣብ ስምምዕ መድሕን ብዘይ ግቡእ ምስ ዘይፍረም ወይ ብስርዓት ዘይተማልእ ምስ ዝኾውን ዘጋጥም
ጸገማት።
ይኹንድ ደኣምበር፡ ኣላዪ ብጥፍኣቱ ነቲ ኣድላዩ ውዕል ናይ ወለንትነት ሕክምናዊ መድሕን ን ተኣላዪ
እንተዘይገይሩ ኣብዚ መድሕን ይጠቓለል።
ሐ. በዓል መድሕን ብ መኪና ወይ ብተሳሓቢት መኪና ኮይኑ ሓደጋ ምስ ዘውርድ።
መ. ብፍላጥ ኮነ ኢልካ ዝወረደ ዕንወት።
2.

እንተ ደኣ ብ ተኣላዪ ኮነ ወይ ሳልሳይ ኣካል ኣብ ናይ ኣላይነት ስራሕ ነዚ መድሕን ኣብ መዓላ ኣውዒሎሞ፡
ኣሉታዊ ጎኒታት ንምውጋድ ብዝቐልጠፈ ናብዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ሓብሩ።
SD-H-3,
ተለፎን፡ (0511) 362-1613
30140 ሃኖቨር
ከተማልእዎ ዘለኩም ነገር ብቐዳምነት ካብቲ ዝምልከተኩም ቤት ፍርዲ ኣላይነት፡ ኣባል ናይ ሓባራዊ መድሕን
ዘለውዎም ሰባት ከምዝኾንኩም መረጋገጺ ከተምጽኡ ኣለኩም።
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ብዘይ እዚ ግን ካብ ካሕሳዊ መድሕን ዝግበኣኩም ን ቤት ፍርዲ ኣላይነት ብቑልጡፍ ምሕባር ከም ኡ ውን
ናብ ናይ ሃኖቨር ብራንድ ካሰ ከመሓላልፍዎ ከም ዘለውዎ ወን ምሕባሮም የድሊ።
በቲ ባዕልኹም ዝኣተኹሞ መድሕን ዝሽፈን ሓደጋ ምስ ዘጋጥም፡ ቤት ፍርዲ ኣላይነት ከይ ሓበርኩም ናብቲ
መድሕንኩም ክትልእኽዎ ትኽእሉ ኢኹም።
3.

ካብቲ ባዕልኹም ዝመረጽኩሞ መድሕን ክፍሊት ኣብ መጀመርያ ኣይክፈለኩምን እዩ። እቲ ተኣላዪ ኣታዊ
ዘይብሉ ምስ ዘይከውንን፡ ብሰንኪ እዚ ድማ ወጻኢታትኩም ካብ መንግስቲ ከተምልስዎ ዘይከኣል እንተኾይኑ
ውን (ዓንቀጽ 1835 እዝባር 4 በገበ) ኣብ ዓመታዊ ክፍሊት ኣብ ካልእ ግዜ ሕሳብ ክትሰዱ ትኽእሉ ኢኹም።
ኣብ ሕጊ ኣላይነት ብ ሕጊ መሰረት፡ ሓደ ኣላዪ ብግቡእ ካሕሳዊ መድሕን ምስ ዝገብር ብ ዓንቀጽ 1835 እዝባር
2 ገጽ 1፡ 1980 ኢ በገበ ምምለስ ክፍሊት ወጻኢታት ኣሎ ኢዩ።

4.

እንተደኣ ሓላፍነት ብዙሕ ገንዘብ ናይ ተኣላዪ ወሲድኩም፡ እኹል መድሕን ንዑኡ ዝምልከት ክትገብሩ ይከኣል
እዩ። ክፍሊት ናይ ግቡእ ካሕሳዊ መድሕን ድማ ካብቲ ገንዘብ ናይ ተኣላዪ ክምለሰኩም ይከኣል እዩ።
ናይ መድሕን ዋሕስ ናይ ዝኾነ ትካል መድሕን ባዕልኹም ክትመርጹ ትኽእሉ ኢኹም። ከም ምኽሪ ግን
ላንድሻፍት ብራንድ ካሰ ሃኖቨር ኣብዚ ጽፍሒ እዚ ዘተኮረ ስምምዕ ስለ ዘለና ምስ እዚ ትካል መድሕን
እንተገበርኩም ዝተመርጸ ዝበለጸ ክፍሊትን ኣለዎ።

5.

እዚ ሓባራዊ መድሕን ዘብቀዕ እንተደኣ፡
•
•
•

ብቤት ፍርዲ ናይ ኣላይነት ስራሕ ጠጠው ከተብሉ ተወሲኑ፡
ስራሕ ጠጠው ምስ ትስጎጉ ወይ ሞት ምስ ዘጋጥም
ተኣላዩ ምስ ዝመውት

ሓበሬታ፡
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ናይ ውሳኔ ፍቓድን ሓላፍነትን ኣብ ሞት ምስ ዝኸውን ስራሕ ኣላዩ ኣይኮነን። ናይ ቀብርን ካልኦት ተመሳሰልቲ
ኣገባብን ጉዳይ ብኻልኦት ይሰላሰል። ይኹን ደኣምበር ህጹጻት ጉዳያት፡ ንኣብነት ብዘይ ጸገም ክደናጎዩ ዝኽእሉ
ጉዳያት ክሳብ ጉዳይ ውርሻ ዝውሰን ከሳለጡ ይኽእሉ እዮም።
6.

እዚ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ኣገባባት እንኮላይ ን ወከልቲ ህጻናት ይምልከት። ነዚ ጉዳይ ዝውስን ቤት ፍርዲ ስድራቤት
እዩ።

7.

ን ተወሳኺ ሓበሬታ ናብዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ተወከሱ
1.

ናይ ዓዲ ፋው. ገ. ሃ. ወከልቲ ወይ ድማ

2.

ላንድሻፍት ብራንድካሰ ሃኖቨር
IH 2,
ተለፎን፡ (0511) 362-3889
30140 ሃኖቨር
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