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چگونه خسارات سیل را جبران کنیم؟
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خرجی که برای سیل نمی کنیم!
امسـال بـا وقـوع سـیل گسـترده در نقاط
مهدی حسن زاده
مختلـف کشـور ،بـار دیگر موضـوع ایمنی
روزنامهنگار
خانوارهـا در برابـر حـوادث طبیعی پررنگ
شـده اسـت .حـوادث طبیعـی از قبیـل
سـیل و زلزلـه ،در چشـم بـر هـم زدنـی ،همـه دار و نـدار زندگـی حادثـه
دیـدگان را از پیـش چشـمان آنـان میبـرد و ماحصـل سـالها تلاش بـرای

سـاختن یـک زندگـی آبرومنـد ،با خریـد تدریجی و قسـطی وسـایل زندگی
را بـه بـاد میدهـد .شـاید ایـن جمله کلیشـه ای باشـد که این اتفاقـات برای
همـه مـا ممکـن اسـت رخ دهد ،اما اکنـون این واقعیت تلخ در برابر چشـمان
مـا خـود را نشـان داده اسـت و همـه دیدیم که چگونه حـوادث طبیعی نظیر
سـیل ،میتوانـد همـه دار و نـدار مـا را از مزرعه تا مغازه و از خودرو تا وسـایل
زندگـی با خـود ببرد.

شـاید این سـیلی سـیل ،ما را از خواب بیدار کند و مجبورمان کند به مقوله
بیمـه نگاهـی جدی تر بیندازیم .بیمه سـازوکار عقالنی بشـر بـرای مواجهه با
خسـارت اسـت و چه خسـارتی سـهمگین تر و ناگهانی تر از حوادث طبیعی
از جملـه سـیل .اکنـون کـه داغ سـیل همـه مـا و حتـی سـیل نزدههـا را نیز
تحـت تاثیـر قرار داده اسـت ،لـزوم توجه به بیمههای حوادث طبیعی بیشـتر
از پیـش احسـاس میشـود .بـه ایـن ترتیـب یکی از مهـم تریـن اولویتهای

دخـل و خـرج مـا در سـال جدیـد بایـد توجه به بیمـه به ویژه بیمـه حوادث
طبیعـی باشـد .ایـن بیمـه عمدتـا در قالب بیمه آتش سـوزی منـازل میآید
و بـا توجـه بـه نـرخ حق بیمه پرداختـی آیتمهای مختلف مثل سـیل و زلزله
نیـز در بیمـه نامـه قیـد میشـود .در صفحـه  4همیـن شـماره دخـل و خرج
بـه موضـوع بیمـه سـیل پرداخته ایـم که مطالعـه آن را بـرای تصمیم گیری
در ایـن زمینه توصیـه میکنیم.

