
 

 

 بیمه نامه     
           بیمه حوادث 
  کمون یوتبوری

کمون یوتبوری یک بیمه حوادث برای دانش آموزان، کودکان، نوجوانان و سایر گروههای مشغول فعالیت در واحدهای تشکیالتی مختلف کمون 
 منعقد کرده است. 

 30-06-2023– 01-07-2022• مدت زمان بیمه  2083121 شماره بیمه:
 
 

 
 این بیمه شامل چه افرادی است

 
 این بیمه چه موقع ِصدق می کند 

  

  ساله 17کودکان از نوزاد تا 

  کودکان نامنویسی شده در آمار ثبت احوال کمون یوتبوری -
  کودکان ساکن سایر کمون ها که در واحدهای تشکیالتی کمون، واحدهای منفرد و -

  مدارس کمونی یا آزاد کمون یوتبوری  به فعالیت اشتغال دارند.

  کودکان پناهجو و تنها آمده و کودکان پنهان شده و فاقد مدارک -
  در کمون یوتبوری

 سالگی/   18تا  0پناهنده های اوکراین از سن  -

 
 

 

 تمام وقت 

  سالگی   18دانش آموزان دبیرستانی لغایت سن  

دبیرستانی مشغول تحصیل در دبیرستان های کمونی و آزاد یا دبیرستان ویژه در کمون  دانش آموزان  -
  یوتبوری به انضمام دانش آموزان ساکن سایر کمون ها

  دانش آموزان دبیرستانی کمون یوتبوری با تحصیالت دبیرستانی یا دبیرستان ویژه از سایر کمون ها -
 

 

 تمام وقت 

 

  سایر بیمه شدگان  

کنندگان در آموزش کمونی بزرگساالن و آموزش ویژه برای بزرگساالن وابسته به اداره  شرکت  -
شرکت کنندگانی که در آزمون ها و مأموریت غواصی و آموزش در محل کار، کارآموزی و  آموزش

  کارهای پروژه ای مشارکت دارند

 مربیان واحدهای تشکیالتی کمون که شامل بیمه صدمات ناشی از کار نباشند -

 
 

 

 مدت زمان کار تشکیالتی 

  تعاریف

  تمام وقت
  در تمام مدت شبانه روز

  در مدت زمان حضور در مدرسه/واحد تشکیالتی
این بیمه در مدت زمانی که بیمه شده در فعالیت عادی کمون در مدرسه، کودکیاری یا مشابه آن و همچنین سفر به و از  

همچنین برای سایر فعالیت هایی که مدرسه/واحد تشکیالتی مورد تأیید مدیر مدرسه این بیمه  واحد مربوطه ِصدق می کند.
 ( نیز ِصدق می کند.PRAOیا مشابه آن، مانند سفرهای دانش آموزی و کارآموزی دانش آموزان )
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  موارد شامل بیمه

 
 مبلغ بیمه 

 مبلغ پایه قیمت هابرابر  15 %50معلولیت پزشکی معادل کمتر از 

 برابر مبلغ پایه قیمت ها 30 %50معلولیت پزشکی و مالی به میزان حداقل 

 غرامت فوت 

  غرامت فوت صرفنظر از علت برای بیمه شدگانی که هنگام بروز حادثه به سن
 سالگی تمام نرسیده باشند.  25

 برابر مبلغ پایه قیمت ها 1

 برابر مبلغ پایه قیمت ها 1

 

 مخارج ضروری و معقول  مخارج مراجعه به دکتر، دندانپزشک و مخارج سفر 

لباس و عینک )در مواردی ِصدق می کند که صدمه ناشی از حادثه مستلزم مراجعه به دکتر و 
 دندانپزشک بوده باشد( 

 برابر مبلغ پایه قیمت ها 0.25حداکثر 

 غرامت بابت جای زخم 

 درد و رنج

 تی.اس.ان از سطح "کامالً مشهود" مطابق جدول 

  مطابق جدول

 مخارج ضروری و معقول  وسایل کمکی 

  مخارج اضافی

 نوتوانبخشی پزشکی 

  مخارج ضروری و معقول

 مخارج ضروری و معقول 

 جلسه درمانی 10برای حداکثر  بیمه بحران 

 سرایت بیماری 

  هنگام بروز صدمهمعلولیت به دنبال اقدام به خودکشی برای بیمه شدگانی که 
 سالگی تمام نرسیده باشند.   20به سن 

 برابر مبلغ پایه قیمت ها 5

 به معلولیت پزشکی و مالی فوق الذکر رجوع شود. 

 
 بیمه بدون پرداخت سهم بیمه گذار ِصدق می کند-
 کرون است  48300معادل  2022مبلغ پایه قیمت ها در سال  -

 
 ماه ِصدق می کند.  12این بیمه در سراسر جهان به مدت 

 اگر می خواهید به خارج از اسکاندیناوی سفر کنید همیشه بایستی یک بیمه جداگانه داشته باشید،  بخاطر داشته باشید که این یک بیمه سفر نیست. 
  که مخارج بیماری در خارج از کشور و سفر از کشور خارجی هنگام

  بیماری یا حوادث را پوشش دهد.

دانش آموزانی که به تحصیل در پیش دبستانی، کالس پیش دبستانی، مدارس ابتدائی/راهنمائی و دبیرستانی خاتمه می دهند تا  این بیمه برای  
 اول سپتامبر سال مورد نظر ِصدق می کند. 

 

 

 

 وقتی حادثه ُرخ داده است 

  اگر حادثه ُرخ داده باشد بایستی از طریق زیر به ما گزارش دهید:

  https://lansforsakringar.se/gbgstadوبسایت:   

)صدمه را   ”Anmäl skada”)صدمه را اینجا گزارش کنید( کلیک کنید، در صفحه بعد چهارخانه  ”Anmäl skada här”روی عنوان     
 خود را تکمیل کنید. گزارش دهید( را کلیک کرده و سپس مشخصات  

 638000-031   تلفن:    

 اقدامات هنگام بروز صدمه  
 ( مراجعه کنید Försäkringskassanبه دکتر یا دندانپزشک دارای قرارداد با صندوق بیمه های اجتماعی ) •

  همه قبض های پرداخت را نگهداری کنید •

در گواهی دکتر بایستی نوشته شود   بایستی توسط پزشک معالج گواهی شود.نیاز به رفت و آمد با تاکسی به مدرسه بعلت بروز حادثه   •
پیش از سفارش تاکسی برای رفت و مد به مدرسه بایستی برای گرفتن تأییدیه با لنس   تاکسی در چه مدتی تجویز می شود.

طریق وبسایت  لنس    گواهی دکتر را در رابطه گزارش بروز صدمه از فورشکرینگار یوتبوری و بوهوسِلن تماس بگیرید.
پس از تأیید توسط  لنس فورشکرینگار یوتبوری و بوهوسِلن می   فورشکرینگار یوتبوری و بوهوسِلن یا از طریق پُست ارسال کنید.

  توانید سفر با تاکسی را سفارش دهید.
 اده شود. هنگام بروز صدمه بایستی مراتب در اسرع وقت به  لنس فورشکرینگار یوتبوری و بوهوسِلن گزارش د •
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این مطالب را در مورد بیمه   خوب است
بدانید 

 شرایط بیمه 

هنگام پرداخت   بیمه ارائه می شود.  شرح مختصری از در این بیمه نامه فقط 

غرامت شرایط مندرج در قرارداد بین کمون یوتبوری و بیمه لنس فورشکرینگار  

 بگیرید. برای کسب اطالعات بیشتر با ما تماس  .یوتبوری و بوهوسِلن بکار برده می شود 

 صدمات ناشی از حوادث 

منظور از صدمات ناشی از حوادث صدمات جسمانی است که بی اختیار و از  

منظور از حادثه   طریق یک حادثه بیرونی ناگهانی برای شما اتفاق افتاده باشد.

حادثه مورد نظر بایستی   بیرونی خشونتی است که از بیرون به جسم وارد شود. 

 بوده باشد. مستلزم درمان پزشکی 

منظور از صدمات ناشی از حادثه صدمات ناشی از یخ زدگی، گرما زدگی،  

خورشید زدگی، پاره شدن کامل رباط پاشنه پا، پیچ خوردگی زانو و سرایت  

 بیماری بر اثر نیش کنه است. 

 بیمه بحران 

 این بیمه زمانی شامل می شود که شما در رابطه با صدمات ناشی از حادثه، 

 حمله، تهدید، زورگیری یا تجاوز جنسی   •

 به بحران روحی/روانی شدید دچار شوید. )گزارش پلیس الزم است(  •

غرامت بابت مخارج معقول ده جلسه درمانی نزد روانشناس/رواندرمانگر دارای  

 پروانه رسمی یا گفتگوی حمایتی با یک فرد تحصیل کرده پرداخت می شود. 

این  لنس فورشکرینگار تجویز یا تأیید شده باشد.درمان بایستی توسط شرکت بیمه 

 بیمه برای عدم تندرستی روحی/روانی به علت تمسخر و آزار ِصدق نمی کند. 

 معلولیت در رابطه با صدمات ناشی از حوادث 

 های جسمی در آینده است.  کم توانی/ناتوانی کارکرد  معلولیت پزشکیمنظور از  

کاهش توان کاری فرد مصدوم در آینده بالغ بر   توانی/ناتوانی مالی کم منظور از 

 است.  50%

تشخیص   بابت کم توانی/ناتوانی پزشکی یا مالی می توان غرامت پرداخت کرد. 

نهائی را می توان ابتدا پس از التیام صدمه و تشخیص دکتر مبنی بر تثبیت  

کم توانی/ناتوانی   غرامت به مبلغی از بیمه معادل درجه  وضعیت انجام داد.

 پرداخت می شود. 

 مخارج پزشکی، دندانپزشکی و سفر 

غرامت بابت مخارج ضروری و معقول درمان برای التیام صدمه که دکتر تجویز  

 کرده باشد پرداخت می گردد. 

هنگام بروز صدمات به دندانها غرامت از سوی لنس فورشکرینگار یوتبوری و  

البته درمان های   باشند پرداخت می گردد.بوهوسِلن که از پیش تأیید شده 

 ضروری اضطراری بدون گزارش قبلی پرداخت می گردد. 

صدمات وارده به دندانها بر اثر جویدن یا گاز گرفتن شامل پرداخت غرامت  

 نیست.  

اگر الزم   بابت سفرهای ضروری درمانی و مراقبتی غرامت پرداخت می گرد. 

زمان درمان پزشکی از وسیله نقلیه بخصوصی  در مدت  باشد طبق تجویز دکتر  

برای کار یا تحصیل استفاده کنید می توان غرامت بابت مخارج اضافی سفر بین  

 مسکن متعارف و محل کار یا مدرسه عادی پرداخت گردد. 

 

 غرامت فوت 

  حق دریافت غرامت فوت وجود دارد در صورتیکه صدمه ناشی از حادثه 

حق دریافت  دثه به فوت فرد بیمه شده منجر شود. ظرف مدت سه سال از تاریخ حا 

ساله ِصدق می    25غرامت فوت صرفنظر از علت آن برای بیمه شدگان زیر  

نوزادی ِصدق می کند مشروط بر آنکه نوزاد هنگام تولد  این غرامت از سن  کند. 

  .( دریافت کرده باشد personnummerزنده بوده و شماره شناسائی فردی )

 عینک و غیره لباس،  

اگر صدمه ناشی از حادثه با مراجعه به پزشک و دندانپزشک همراه باشد بابت  

لباس های فرد، کاله ایمنی، عینک، سمعک و سایر وسایل کمکی معلولیت که  

اگر اشیاء   هنگام بروز حادثه از آنها استفاده شده باشد، غرامت پرداخت می شود.

 ای مخارج تعمیر پرداخت می گردد. صدمه دیده قابل تعمیر باشند غرامت بر

 غرامت بابت جای زخم 

غرامت بابت جای زخم در صورتی پرداخت می شود، از سطح ب مطابق جدول، 

 حداقل یک سال پس از صدمه ناشی از حادثه که بطور واضح قابل رؤیت باشد.  

یک شرط الزم برای پرداخت غرامت آنست که صدمه مستلزم درمان پزشکی  

 باشد. 

 رنج  درد و

غرامت مطابق جدول در صورتی پرداخت می شود که مدت زمان التیام  

 روز بیشتر باشد.   30اضطراری از 

 غرامت بابت وسایل کمکی 

غرامت بابت مخارج بابت وسایل کمکی که دکتر تجویز کرده باشد و بتواند کم  

توانی/ناتوانی را تخفیف دهد پرداخت می گردد مشروط بر آنکه از سوی مرجع  

بیمه لنس فورشکرینگار بایستی از قبل چنین مخارجی را   دیگری جبران نشود.

 تأیید کرده باشد. 

 نوتوانبخشی پزشکی 

بابت اقداماتی که دکتر برای بازگشت به کار یا تحصیل تجویز کرده باشد، غرامت 

 پرداخت می شود. 

 مخارج اضافی 

دندانپزشکی بوده باشد مخارج اگر صدمه ناشی از حادثه مستلزم درمان پزشکی و  

اضافی فردی غیر قابل اجتناب که بر اثر صدمه ناشی از حادثه در مدت زمان  

درآمد شغلی از دست رفته   اضطراری بیماری بروز کرده باشد جبران می شود. 

 جبران نمی شود. 

 سرایت بیماری 

دنبال  این بیماری سرایت ویروس اچ.آی.وی و هپاتیت ب و ث که مستقیماً به  

 صدمه ناشی از حادثه بروز کرده باشد را جبران می کند. 
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  بیمه بیماری به عنوان بیمه فوق العادهپیشنهاد 
 

ما پیشنهاد می کنیم   علیرغم این اغلب اتومبیل و خانه مان بیمه بهتری از فرزندان مان دارند.  فرزندان مان عزیز ترین دارائی ما هستند.
  .2بیمه حوادث کمون یوتبوری را با یک بیمه که بطور مثال معلولیت بر اثر بیماری را نیز پوشش می دهد تکمیل کنید 

 

  بیماری عادی ترین علت معلولیت است.
  بیمه ای که فرزند شما از طریق کمون یوتبوری دریافت می کند فقط شامل حوادث است ولی عادی ترین علت 

  بطور مثال ممکن است بیماری های سوخت و ساز مواد در بدن یا  معلولیت کودکان بیماری ها هستند.
  بیماری های اندام حواس بدن مطرح باشند.

 
  مبلغ بیمه

 .1برابر مبلغ پایه است  10یت مبلغ اساسی برای معلول
 

  غرامت معلولیت پزشکی به شرح زیر محاسبه می شود
% یا باالتر شامل غرامت فوق العاده نیز می شود،  20معلولیت پزشکی معادل  معادل درصدی از مبلغ بیمه انتخابی شما پرداخت می شود. معلولیت پزشکیغرامت 

 % مبلغ بیمه است. 300مبلغ غرامت ممکن معادل باالترین  به شرایط بیمه رجوع شود.
 

  غرامت معلولیت پزشکی به شرح زیر محاسبه می شود
  معلولیت پزشکی معادل  معادل درصدی از مبلغ بیمه انتخابی شما پرداخت می شود. معلولیت پزشکیغرامت 

  باالترین مبلغ غرامت ممکن معادل  شود.یا باالتر شامل غرامت فوق العاده نیز می شود، به شرایط بیمه رجوع  10%
 مبلغ بیمه است.  140%

 
  سایر غرامت هایی که می تواند پرداخت شود

  مخارج بیماری و سفر هنگام ابتال به بیماری •

  بستری شدن در بیمارستان و غرامت درمان اورژانسی •

  نوتوانبخشی و وسایل کمکی •

  کمک هزینه مخارج •

  غرامت فوت •
 

  ابعاد محدودی برای برخی از بیماری ها ِصدق می کند.این بیمه در 
 

  اظهارنامه تندرستی
در اغلب مواد کودک می تواند یک بیمه بیماری دریافت کند ولی ما برای   وقتی شما غرامت بیماری درخواست می کنید ما یک ریسک پزشکی را بررسی می کنیم.

جود دارند استثناء قائل می شویم. از اینرو الزم است موارد بیش از پیش بیشتری را در باره تندرستی بیماری ها و ناراحتی هایی که هنگام درخواست بیمه و
  وقتی اظهارنامه تندرستی را تکمیل کنید ما در باره فرزند شما اطالعات کسب می کنیم تا بتوانیم نوع بیمه فرزندتان را تعیین کنیم.   فرزندتان بدانیم. 

 
  کرون است 48300معادل   2022در سال    ( مبلغ پایه قیمت ها1
 سالگی منعقد گردد و یک قراردادی است که شما شخصاً با لنس فورشکرینگار امضا می کنید  18( این بیمه می تواند تا سن 2

 

  برای کسب اطالعات بیشتر و درخواست بیمه 

 https://lansforsakringar.se/gbgstadلطفاً مطالب بیشتر را در این وبسایت بخوانید 
 زنگ بزنید.  031-638000برای کسب اطالعات بیشتر یا دریافت اظهارنامه تندرستی و فُرم درخواست از طریق پُست به شماره 
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