
 

 

 إشعار  التأمي   
      

           تأمي   ضد الحوادث 
 مدينة يوتيبوري 

 بعمل تأمين ضد الحوادث للتالميذ، األطفال، الشباب والمجموعات األخرى ضمن أنشطة المدينة.  يقامت مدينة يوتيبور

ة رسيان التأمي    •  2083121رقم التأمين هو   2023/ 06/ 30 – 2022/ 07/ 01فتر
 
 

 
 على من يسري التأمين 

 
 الوقت

  

 سنة  17 –  0األطفال 
 مدينة يوتيبوري األطفال المسجلين في سجل األحوال المدنية في  -

بلدية أو مستقلة في مدينة    مدارساألطفال من بلدية أخرى ضمن أنشطة بلدية، أنشطة فردية وأيضا  -
 يوتيبوري 

إلى السويد بمفردهم وأيضا األطفال الذين ال توجد لديهم وثائق المختبئين   الوافدينطالبي اللجوء واألطفال  -
 في مدينة يوتيبوري. 

 سنة  18 – 0الالجئين من أوكرانيا  -

 
 

 

 على مدار الساعة 

  سنة من العمر  18تالميذ المرحلة الثانوية من 
المرحلة الثانوية لذوي التخلف  تالميذ المرحلة الثانوية في مدارس ثانوية بلدية أو مستقلة أو مدارس  -

 الذهني في مدينة يوتيبوري يما في ذلك التالميذ من بلدية أخرى.

تالميذ المرحلة الثانوية من مدينة يوتيبوري الذين يمارسون الدراسة في مدارس المرحلة الثانوية لذوي  -
 التخلف الذهني في بلدية أخرى. 

 
 

 على مدار الساعة 

 

  عليهم اآلخرون المؤمن  
في دراسات البالغين البلدية والتعليم الخاص للبالغين ضمن إدارة شؤون   األشخاص الذين يشاركون  -

ون التجارب والمهمات ضمن الغوص وأيضا التعليم الذي يتم في مقر العمل ذالتعليم. المشاركون الذين ينف
 والتمرين العملي والعمل في المشاريع.

 البلدية الذين ال تشملهم تأمينات إصابات العمل القياديين ضمن األنشطة  -

 
 

 

 خالل فترة النشاط 

  تعريف المصطلحات

 على مدار الساعة 

 طوال اليوم 

 فترة المدرسة/النشاط 

التأمين خالل الفترة التي يشارك فيها المؤمن عليه في أنشطة تمارس بصورة معتادة في البلدية في المدرس، نظام  يسري
مالحظة األطفال أو ما يعادل ذلك وكذلك السفريات اليها ومنها. يسري التأمين أيضا على األنشطة األخرى التي يتم إعدادها  

لمدير أو ما يعادل ذلك، مثال الرحالت المدرسية والتعليم التمهيدي في الحياة من قبل المدرسة/النشاط التي وافق عليها ا

     PRAOالعملية 
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 شمولية التأمين 

 
 مبلغ التأمين 

 ضعف المبلغ القياسي  15 %50إعاقة طبية >

 ضعف المبلغ القياسي  30 % 50إعاقة طبية ومادية بما ال يقل عن 

 تعويض الوفاة 

 تعويض الوفاة بغض النظر عن السبب للمؤمن عليه الذي لم يبلغ

 سنة من العمر عند وقوع الحادث  25

 ضعف المبلغ القياسي  1

 ضعف المبلغ القياسي  1

 التكاليف الالزمة والمعقولة  تكاليف الرعاية الطبية، إصابات األسنان وتكاليف السفريات 

 المالبس والنظارات )تسري إذا كانت الحادثة سببت 
 زيارة الطبيب أو طبيب األسنان(

 ضعف المبلغ القياسي  0.25على األكثر 

 تعويض الندبات

 
 الوجع واأللم

   للمستوى TSNحسب جدول مؤسسة األمان 

 )الظاهرة بصورة واضحة(

 حسب الجدول 

 والمعقولة التكاليف الالزمة  أدوات المساعدة 

 التكاليف اإلضافية

 إعادة التأهيل الطبي

  التكاليف الالزمة والمعقولة

 التكاليف الالزمة والمعقولة 

 جلسات معالجة  10إلى حد  تأمين األزمات

 الهروب

 اإلعاقة الجسدية بسبب محاولة االنتحار للمؤمن عليه الذي لم يبلغ

 . سنة من العمر عند وقوع الحادث 20

 أضعاف المبلغ القياسي  5

 . الطبية والمادية أعالهعاقة أنظر اإل 

 
 يسري التأمين بدون مبلغ مخاطرة شخصية

 2022 كرونة لعام  48300المبلغ القياسي هو 

 
 شهرا   12التأمين يسري في جميع أرجاء العالم خالل  

الشمال فإنك تحتاج دائما إلى تأمين سفر منفصل يسري لتغطية التكاليف الناجمة  ال يفوتك أن هذا ليس تأمين للسفر. إذا كنت ستسافر خارج منطقة دول  
 عن المرض في الخارج وللنقل إلى السويد من الخارج في حاالت المرض والحوادث. 

 

سبتمبر    1يسري التأمين حتى بالنسبة للتالميذ الذين أنهوا الدراسة في مرحلة المدرسة التمهيدية أو مدرسة المرحلة األساسية أو المرحلة الثانوية 

 )أيلول( في السنة التي يتعلق بها األمر.

 

 

 

 عند وقوع الحادث 
  عند وقوع اإلصابة يتم عمل البالغ الينا عن طريق:

  https://lansforsakringar.se/gbgstad:موقع اإلنترنت

، على الصفحة التالية اكبس على الصندوق األحمر "بلّغ عن اإلصابة  " Anmäl skada härاكبس على "عمل بالغ عن إصابة هنا 

Anmäl skadaومن ثم امألا معلوماتك " 

 638000-031 : رقم الهاتف   

 إجراءات عند وقوع إصابة 

 طبيب األسنان المرتبط مع مكتب التأمينات العامة فورسيكرينجس كاّسانإذهب إلى الطبيب أو  •

 احتفظ بكل الوصوالت •

تي ُمنحت خاللها  عند الحاجة إلى سيارة تاكسي من وإلى المدرسة بسبب يجب إثبات وقوع الحادث بشهادة من الطبيب المعالج. يجب أن توضح الشهادة الفترة ال •
لتاكسي من وإلى المدرسة يجب االتصال   بشركة التأمين لينس فورسيكرينجار في يوتيبوري وبوهوس النقل بالتاكسي. قبل حجز رحالت ا

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän  للحصول على تأكيد أرسل الشهادة عند عمل البالغ عن اإلصابة عن طريق موقع اإلنترنت لشركة التأمين

أو عن طريق البريد االلكتروني. بعد استالم التأكيد من  Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslänلينس فورسيكرينجار في يوتيبوري وبوهوس 

 يمكن حجز رحالت التاكسي.  Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslänشركة التأمين لينس فورسيجرينجار في يوتيبوري وبوهوس 

 فورسيكرينجار في يوتيبوري وبوهوس في أسرع وقت ممكن. بة إلى لينس افي حالة اإلصابة يجب عمل بالغ عن اإلص  •
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من الجيد معرفتها عن التأمين   أمور 

 شروط التأمين 

المتعلقة    عند تسوية المطالبات  . لتأمين فقط عن ا  وصف موجز   على بيان التأمين هذا   يحتوي 

يوتيبوري و شركة التأمين  ، يتم تطبيق الشروط الواردة في االتفاقية المبرمة بين مدينة   باإلصابات 

نا للحصول على مزيد من  تواصل مع.  يوتيبوري وبوهوس لينس فورسيكرنجار في محافظة 

 . المعلومات 

 حادث  ناجمة عن اصابة  

بشكل ال إرادي من خالل   لحقت بك التي الناجمة عن حادث تلك اإلصابة الجسدية  تعني اإلصابة 

الجسد.    الذي أصاب  خارجي النف مصطلح حادث خارجي مفاجئ العدث خارجي مفاجئ. يقصد باح 

 . لدى الطبيب عالج الكون اإلصابة الناجمة عن حادث تطلبت  يجب أن ت

إصابة   و أ صقيع ، ث تُعادل اإلصابة الني تنجم عن التجمد بسبب ال د جمة عن حا اإن اإلصابة الن

التواء  العنف الناجم عن   و أبالكامل ،    مفصل القدم تمزق أوتار   و أضربة الشمس ،    و أ ،  حرارية 

 . العدوى بسبب لدغات القراد أيضا اإلصابة بالركبة ، و 

 تأمين األزمات 

 ،  خالل ية حادة نفسأزمة ب أصبت  قد   إذا كنت   مشموال يكون 

   خالل حادث  إصابة خطيرة  •

 تقرير من الشرطة(  يجب تقديم االعتداء أو التهديد أو السرقة أو االغتصاب ) •

/    مرخص  نفسي  خبير عالج مع جلسات معالجة التعويض بتكلفة معقولة لما يصل إلى عشر  منح يتم 

التوصية  الدعم. يجب أن يتم  محادثات  مرخص لتقديم معالج نفسي مرخص أو أي شخص آخر 

التأمين على المرض    يسري. ال شركة التأمين لينس فورسيكرنجار العالج أو الموافقة عليه من قبل  ب

 . لتنمرالتعرض ل  الناتج عن   النفسي 

 العجز الناجم عن إصابة  خالل حادث 

 . ضعف دائم في وظائف الجسم في المستقبلتعني  ، اإلعاقة الطبية   إن 

٪ من قدرة المصاب على العمل في  50الدائم بنسبة ال تقل عن   االنخفاض يعني  العجز المادي 

 . المستقبل 

  شفاء ة. ال يمكن إجراء التقييم النهائي إال بعد أن  دييمكن تقديم تعويض عن اإلعاقة الطبية أو الما 

  بنفس القدر األكثر من مبلغ التأمين المتعلق التعويض  منح يتم  دائمة. الطبيب أن الحالة    ويُقيّم اإلصابة  

 . بالتئام اإلصابة 

 تكاليف المعالجة الطبية، السفريات وإصابات األسنان 

التي يصفها الطبيب للشفاء    المعالجة التعويض عن التكاليف الضرورية والمعقولة للرعاية أو  منح يتم 

 . من اإلصابة

شركة  الموافق عليها بصورة مسبقة من قبل  تعويض عن التكاليف   يصرف األسنان   إصابة في حالة 

ة فال تتطلب تقديم طلب  الضروريالمعالجة في الحاالت الطارئة    أما . التأمين لينس فورسيكرنجار 

 . مسبق

 .  المضغ أو العض  الناجم بسبب تلف األسنان  التعويض عن ال يتم  

إذا كان    الطبيب ، والمعالجة. حسب توصية  للرعاية    الالزمةالسفر يصرف التعويض عن رحالت 

كي تتمكن من  ل  ة لطبيخالل فترة الحصول على المعالجة ا وسيلة نقل خاصة   جب عليك استخدام يتو

تعويض عن التكاليف اإلضافية للسفر بين  ضرف العملك المهني أو المدرسي ، ويمكن   ممارسة 

 . المدرسة  العادي ومكان العمل المعتاد أو  المسكن 

 

 التعويض عن حاالت الوفاة 

 . الوفاة مشمول في التأمين ضد الحوادث ن الحق في الحصول على تعويض  إ

إذا نجم عن ذلك ووفاة الشخص المؤمن عليه خالل ثالث سنوات من وقت وقوع الحادث. يسري  

سنة من العمر    25تعويض الوفاة بغض النظر عن السبب بالنسبة للشخص المؤمن عليه الذي لم يبلغ  

العمر شريطة أن يكون الطفل قد ولد  سنة من    0في وقت وقوع الحادث. يسري ذلك ابتداء من سن  

  .حيا وحصل على رقم شخصي سويدي

 

 المالبس، النظارات الخ 

إذا كانت اإلصابة قد أدت إلى زيارة الطبيب أو طبيب األسنان يصرف التعويض عن األشياء التي  

ت  أصيبت خالل الحادث مثل المالبس، الخوذة، النظارات، أجهزة السمع واألشياء األخرى من أدوا 

المساعدة لذوي االحتياجات الخاصة التي كانت مع المرء خالل وقوع اإلصابة. إذا تم تصليح  

 . األشياء المصابة يتم صرف التعويض عن تكاليف التصليح 

 التعويض عن الندبات 

حسب الجدول، وخالل فترة ال   Bن المستوى  ميتم التعويض عنها إذا كانت ظاهرة بصورة واضحة، 

تقل عن سنة واحدة بعد وقوع اإلصابة في الحادث. شرط الحصول على التعويض هو أن اإلصابة  

 . طبية تطلبت معالجة 

 الوجع واأللم 

 . يوما  30يصرف التعويض حسب الجدول في الحاالت التي تكون فترة االلتئام فيها تزيد عن  

 تعويض أدوات المساعدة 

التعويض عن التكاليف التي ال يتم التعويض عنها من طرف آخر، عن أدوات  يمكن صرف  

المساعدة التي وصفها الطبيب والتي يمكن أن تخفف من حالة اإلعاقة. يجب أن توافق شركة التأمين  

 . لينس فورسيكرنجار بصورة مسبقة على التكاليف

 عادة التأهيل الطبي إ

 . التي وصفها األطباء بهدف العودة إلى العمل أو الدراسة  اإلجراءات تعويض عن   صرف يمكن  

 التكاليف اإلصافية 

عن  تعويض التتطلب عالجا طبيا أو عالجا لألسنان ، يتم  ث الناجمة عن الحادإذا كانت اإلصابة 

  وقعت التي الناجمة عن الحادث و التكاليف اإلضافية الشخصية التي ال يمكن تجنبها نتيجة اإلصابة  

 . المكاسب المفقودة   عن تعويض المن المرض. ال يتم  الطارئة رة خالل الفت 

 العدوى 

أو التهاب الكبد من الفئة ب   HIVيسري التأمين على العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة 

hepatit B  الناجم مباشرة عن اإلصابة بسبب الحادث . 
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 عن التأمين الصحي كتكملة عرض
 
األطفال هم أعز ما عندنا. على الرغم من ذلك ، فإن السيارة والمنزل غالبا ما يكونان مؤمنين بشكل أفضل من األطفال. نعرض عليك تكملة 

  .2تأمين الحوادث من خالل مدينة يوتيبوري بتأمين يعُوض أيضا على سبيل المثال العجز الناجم عن المرض
 

  .المرض هو السبب األكثر شيوعا لإلعاقة

لإلعاقة عند األطفال هو   إال في حالة وقوع حادث ، ولكن السبب األكثر شيوعا يوتيبوري ال يسري التأمين الذي يحصل عليه طفلك من خالل مدينة 
  . الحسيةأمراض األعضاء  أمراض التمثيل الغذائي أوب المرض. يمكن أن يكون ، على سبيل المثال ، 

 

  مبلغ التأمين

 . 1لألسعار  أضعاف الرقم القياسي 10المبلغ األساسي في حالة العجز هو  
 

 كيف يتم حساب التعويض في حالة اإلعاقة الطبية 

  ت ضاي أيضا تعو% وما فوق تعطي 20الطبية بنسبة مئوية من مبلغ التأمين الذي اخترته. كما أن اإلعاقة الطبية بنسبة  اإلعاقة يصرف التأمين عن 
 . % ضعف مبلغ التأمين300إضافية، أنظر الشروط. أعلى مبلغ للتعويض هو 

 

  المرتبطة بالدخلكيف يتم حساب التعويض في حالة اإلعاقة 

عن اإلعاقة   ة إضافي  تتعويضا % تعطي أيضا 10المادية بنسبة مئوية من مبلغ التأمين الذي اخترته. إن اإلعاقة المادية بنسبة  اإلعاقة يصرف التأمين عن 
 . % ضعف مبلغ التأمين140المادية، أنظر الشروط. أعلى مبلغ للتعويض هو 

 

  أشكال التعويضات األخرى التي تصرف

 األدوية وتكاليف السفر في حالة المرض  •

 اإلقامة في المستشفى وتعويض الرعاية الطارئة  •

 إعادة التأهيل وأدوات المساعدة  •

 التكاليف معونة   •

 تعويض حاالت الوفاة  •
 

  . يسري التأمين بشمولية محدودة في حاالت المرض األأخرى
 

  التصريح عن الحالة الصحية

صحي ، نقوم بإجراء تقييم للمخاطر الطبية. في معظم الحاالت ، يمكن للطفل الحصول على تأمين صحي ،  التأمين العندما تتقدم بطلب للحصول على 
حالة طفلك  استثناءات لألمراض والعلل الموجودة بالفعل عند التقدم بطلب للحصول على التأمين. لهذا السبب نحتاج إلى معرفة الكثيرعن  نفرضلكننا 

أن نعرضه   لتأمين الذي يمكنبعمل تقييم لنحصل على معلومات عن طفلك تسمح لنا  فإننا ة الصحي الحالة  ح عنالتصري . عندما تقوم بملء الصحية 
  .  كي لع

 

 2022كرونة سويدية في عام  48300ر هو اسعلأل  القياسي  ألساسيالرقم ا( مبلغ 1

 شركة التأمين لينس فورسيكرنجار بشكل خاص مع   تعقدهاعاما وهو عبارة عن اتفاقية  18( يمكن الحصول على التأمين حتى سن 2

 

  للحصول على مزيد من المعلومات وعمل البالغ

 https://lansforsakringar.se/gbgstadيرجى قراءة المزيد على الرابط 
للحصول على مزيد من المعلومات أو لكي يتم إرسال استمارة التصريح عن الحالة الصحية واستمارة البالغ إليك عن   00 80 63-031اتصل بالرقم 
 . طريق البريد
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