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پالیسی  بیمې آله د  
 د ثانویاووم ټولګی څخه تر  ١٢ټولګی پورې 

به ته ماشوم ستاسو چې ته بوک  کروم شوی خپور لخوا ښوونځی د  چې برابروی فرصت لپاره کورنیو د  ( ډی ایس سی ایم ) ولسوالۍ ښوونځی د  ښار میری د   

طبیعی ، سیالب ،  اور ،  ( سره راپور پولیسو د ) غال  & خرابوالی : د  وی پوښلی وسیله وړاندې په زیانونو د  به پالیسی  بیمې د  دا .ورکړی ډاډ  ،  کیږی سپارل  

د  دا .نور داسې او تویېدو د مایع د ، سکرین درز د  لکه زیانونو تصادفی د همدارنګه  او بریدونو  د برېښنا د امله له زیاتوالی د برېښنا د او ناورینونه  

کړی بند  او ودروی ډګر په ښوونځی د  او کوی چمتو پوښښ لګښت ځای په ځای د  پالیسی بیمې .  

وی ډالره ۲۵ لپاره بوک کروم د به لګښت کیدونکی استرل نه پالیسۍ د بیمې د لپاره کال ۲۰۲۳ -۲۰۲۲ د .  

 

د ممکن  ادعاوې  څو  بیمې   د  .لپاره وساتلو پوښښ پالیسۍ د  چې شی ورکړل راپور ته ریاست ټیکنالوژۍ ډی سی ایم د باید  ترمیمونه / خرابی /پیښې ټولې  

شی رامنځته  کې  پایله  په  محدودیتونو  د آلې راتلونکی  .  

 

پروګرام  بیمې د  

 انتخاب

په کول  

1 st  د 

وړ استنباط  
زیان  زیات یا قصدی د استنباط وړ۳ د استنباط وړ۲  

 ورک

 شوی

شوې غال  

ځای یو سره رپوټ د  پولیسو د   

 ډالره  ٢٢۸ ډالره  ۵۰ ډالره  ٢۵ 0 $ ډالره  ٢۵
٢٢۸ 

 ډالره 
$ 0 

 

که کیږی، ټاکل لخوا ولسوالۍ د چې څنګه لکه ولری مسؤلیت کولو ځای پر ځای یا  ترمیم د به  لپاره  لګښت  ټول  د کیږی  بهر  څخه  پالن  د بیمې  د چې  کورنۍ  هغه   

لری غاړه په مسؤلیت آلې دې د کوونکی زده ستاسو نور، او غال شی، خرابه وسیله دا چیرې . 

 
شوی ثبت دی نه کې پروګرام  په بیمې د  

وګورئلګښت او لیست الندې .ته اجزاوو یا آله د  زیان ډول هر د ومنم مسولیت مالی به زه سره کولو نه  په پالیسۍ د بیمې دې د  . 
 

په وکړئ   مهربانی .ورکړی ته  ډی ایس سی ایم  بیلونه ټول چې یاست  مکلف کې دننه په ورځو 30 د  هم اوس تاسو پوښی، وسیله دا چې لرئ بیمه شخصی تاسو که  
غوره تاسو که ولرئ غاړه په لپاره لګښت د آلې د  به تاسو .شی بشپړ الرې له ریاست ټیکنالوژی ډی ایس سی  ایم د باید برخې  یا/او نهترمیمو ټول چې ولرئ یاد   

وی کړی باطل تړون زموږ سره پلورونکی  د زمونږ به تاسو چې څنګه ترمیم یا/او وکاروئ برخې  بهر چې کړئ . 

لګښت هارډویر د  کار  

لږه  تر  لږ  ډالره  ۷۵ لپاره تشخیص  د بیا  نور      لګښت  واقعی  برخو  د کولو  ځای  پر  ځای  د   

 
 

Charger & Case 
راستنولو  بیرته  د یا  تاوان،  خرابوالی،  زیان،  کې  پای  په کال  د ښوونځی  د که  شی  وڅېړل  به  فیس  ناستی  ځای  د .پوښی  نه  قضیه  یا  چارجر  پالیسی  بیمې  د  

شی  ته  رامنځ ناکامی  قضیې  یا چارجر  د . 

 

واخئ کې بدل په ډالرو 20 د  چارجر بدلې د  څخه دفتر اصلی د  کې ښوونځی په کوونکی زده خپل د  شئ کولی تاسو . 

 

اخیستې  ده نه بیمه اوسه تر تاسو ، سره منلو په تړون دې د  

 

ورکوئ  فیسونه  نور ښوونځی  د تاسو  چې  کله  واخلئ کې  قدم 2 په پروسې  د لیکنې نوم  د بیمه  بوک کروم د دا چې  ولرئ فرصت  به  تاسو  . 

 

کچک  یا پیسو نغدو په کې ښوونځی په کوونکی زده د ستاسو توګه شخصې په وپېرئ، هم بیمه بوک   کروم د  شئ کولی تاسو .
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