
ما هي تكلفة تأمين 
 ؟المستأجر

 ه،عتمد على نوع التأمين الذي تريدهذا ي

 دوالر.  40إلى  15التكلفة قد تبلغ من 

یجب أن تشمل الشروط األساسیة على 
تغطیة المنقوالت وتعویض المتضررین، 
أما إذا كنت ترید تغطیة إضافیة لتكالیف 

المعیشة، فذلك قد یزید من التكالیف. 

صحيح أن تأمي : بعين االعتبار خذ

نه يعد تكلفة إضافية ، ولك المستأجر

ا ذقد يوفر لك الكثير من المال إ

واجهت فقدان ممتلكاتك أو إذا كان 

عليك االنتقال مؤقتًا بسبب األضرار 

الناجمة عن الفيضانات / الحريق / 

.العفن / إلخ

من أين أحصل على 
  تأمين المستأجر ؟

الوكالء الذين يقدمون تأمين يوجد العديد من 

 المستأجر.

أفضل طريقة إليجاد الشركات التي تقدم 

الـتأمين يمكنك ببساطة أن تبحث في 

غوغل" شركات تبيع تأمين المستأجر في 

 مانيتوبا".

لجنة اإلسكان –مقدمة من منظمة ) مانسو ( 

 2022كانون الثاني 

اإلعالن للطباعة والنشر على الموقع تتوفر نسخة من هذا 

www.mansomanitoba.ca التالي:

 أساسيات

تأمين   

المستأجر 

http://www.mansomanitoba.ca/


؟مين المستأجر ما هو تأ  

أمين المستأجر  يغطي فقدان الممتلكات في حال ت

والخراب وفي حال اإليذاء الجسدي  السرقة 

لألخرين أو ممتلكاتهم سواء كان ذلك بسببك أو 

 بسبب ضيوفك.

 :ئين أساسينأمين المستأجر يغطي شيت

إذا كنت أنت أو ضيوفك هم السبب المسؤول: 

 التخريب.

تبديل أو تصليح الممتلكات التالفةأو  المحتويات:

 المفقودة.

لما قد تحتاج تأمين المستأجر:

فقدت أي ممتلكات   إذا كنت مستأجر في أي مكان

بسبب السرقة أو التعرض للتخريب وال  قيمة

تسطتيع تبديلها أو إذا كنت مجبراً على مغادرة 

بيتك بسبب الحريق أو التعرض للخراب وتحتاج 

أن تدفع من أجل السكن المؤقت. أو إذا كنت 

الرسوم القانونية إذا تمت مقاضاتك  بدفع ملزماً 

.ب إصابة شخصية أو ممتلكات تسببت فيهابسب

معلومات خاطئة عن تأمين 

المستأجر

نا مؤمن من الشركة المؤجرة أو صاحب أ
 البيت

ال صاحب البيت فقط ملزم بالتصليحات في 

ت المستأجر إذا تم حريق البناء وليس ممتلكا

 .فأن الناء مؤمن أما الممتلكات فال في البناء

التأمين ألنه ليس لدي لست بحاجة إلى 
 العديد من الممتلكات:

الكثير من الناس ال يعلمون قيمة األشياء 

التي يمتلكونها أو ال يعلمون تكلفة الممتلكات 

 التي يجب أن يشتروها مرة أخرى.

تأمين المستأجر إجباري دائماً:

ال، فذلك يعتمد عل المستأجر إذا كان يريد 

 .ال يستطيع أن يلزمك بذلك لمؤجرذلك. وا

معلومات خاطئة عن تأمين 

 المستأجر

أنا مجبر على النقل بسبب التخريب 
 وصاحب البيت ملزم بدفع التكاليف

إذا كنت مجبراً على النقل بشكل مؤقت ألن 

بيتك بحاجة إلى التصليح فأن صاحب البيت 

ملزم بدفع بعض التكاليف مثل أجرة الفندق 

المستأجر يغطي تكاليف األيجار. ين وكذلك تأم

تأمين المستأجر قد يغطي الممتلكات أو تكاليف 

 النقل المؤقت.

فقط مستأجر، ولست مسؤوالً عن أي  اأن
 تخريب في البيت أو الشقة.

عن أي خطأ. أنت مسؤول أمام صاحب البيت 

تخريب في البيت إذا كنت أنت السبب في ذلك، 

 ً وطافت المياه في  مثال: إذا تركت الماء مفتوحا

 البيت فقد تكون ملزماً بدفع التكاليف.




