
  بيمه حيوانات اهلي يا دست آموز
اين بيمه در صورت مريض شدن يا مجروح شدن يك حيوان خانگي بر اثر سانحه هزينه هاي  

دامپزشكي مربوطه را پرداخت مي نمايد بعضي از تدابير حتي در ارتباط با مرگ اين گونه حيوانات ، 
نه هاي قابل قابل مالحظه به بار هدف از اين بيمه كاهش خطر هزي. گمشدن و يا ربوده شدن آنهاست 

با اينكه دارئهاي دامپزشكي به طور . آمده در درمان حيوانات اهلي بيمار يا گونه هاي آسيب دبده است 
اما صاحبين اين گونه حيوانات ) بويژه داروها وتكنيك هاي پزشكي . (فرايندي پرهزينه و گران است 

تاندارد هاي زندگي آنها از الگو هاي پيشرفته تري اس. نسبت به گذشته براي فراهم سازي مراقبت 
در واقع مي توان گفت كه انتظارات آنها فوق العاده باالست از اين رو بازار دادو ستد . استفاده مي كنند 

  .چنين حيواناتي بي اندازه توسعه يافته است
  تاريخچه

. نوشته شد  claes virgin توسط ۱۸۹۰نخستين طرح بيمه هاي حيوانات  دست آموز يا اهلي در سال 
بود و عمده توجه اش به اسب ها و چارپايان بود در  lansforsakringوسسه و پايه گذار انجمن وي م
  .نخستين طرح بيمه حيوانات اهلي در بريتانيا فروخته شد  ۱۹۴۷سال 

  نحوه اجراي تدابير 
ع تغيير يافته بيمه سالمت انسان بسياري از صاحبين حيوانات اهلي معتقدند كه اين بيمه در واقع نو 

با اين همه بيمه حيوانات اهلي خود به عنوان فرمي از بيمه امالك به شمار مي آيد اين بيمه بعد از . است 
ارائه امكانات مراقبتي از سوي موسسه مورد بررسي مجدد قرار مي گيرد و سپس هزينه هاي الزم از 

ادعاها هيچ گونه مخالفتي را از خود نمايان نمي سازد صاحبين اخذ مي شود لذا مالك بر اين گونه 
شيوه هاي به كار . درصدي دستمزد دامپزشكان همراه است  ۱۰۰تدابير انگلستان معموالً با پرداخت 

مبناي هزينه هاي ( درصد كل هزينه ها ،  ۹۰الي  ۸۰رفته در آمريكا با ارائه يك دستمزد يا باز پرداخت 
لذا صاحبين معموالً مبالغي را به دامپزشك . همراه مي باشد) ت و تدابير ويژه قابل كسر وابسته به شرك

آن مي نمايند اين شيوه ها بر درخواست خسارت اقدام به استرداد پرداخت مي نمايند و سپس با ارسال 
خطرات و  طبق اصول خاصي تحت اجرا قرا گرفته مي شود از اين رو بر طبق چنين برنامه ريزي دقيقي مي توان كليه

پاره اي از مواقع اين افدامات با صورت حساب باال همراه .  عواقب حاصل از آن را تحت كنترل در آورد
است بعضي از دامپزشكان ، امكان به تعويق انداختن ارائه اين گونه صورت حساب ها را از سوي 

ز بيمه كنندگان به طور اين فعاليت ها كامالً سازمان دهي شده هستند بعضي ا.صاحبين ميسر مي سازد 
اكثر تدابير آمريكا در اين زمينه با درخواست . مستقيم مبالغ موجود را به دامپزشكان ارائه مي دهند 

هزينه هاي اضافي و متحمل شدن مبالغ  بيشتر همراه است به لحاظ سنتي اكثر طرح هاي بيمه حيوانات 
و يا پروسه هاي منتخب ) واكسيناسيون( يرانه دست آموز به منظور ارائه اقدامات يا مزاقبت هاي پيشگ

 .تحت اجرا قرار گرفته نمي شود ) نظير عقيم سازي حيوان ( 


