بوليصة التأمين الخاصة بالتأمين ضد الحوادث
لألطفال واألحداث في مدينة يوتيبوري ،خالل الفترة 2020/06/30 – 2019/07/01
قامت البلدية بعمل تأمين ضد الحوادث للتالميذ ،األطفال واألحداث ومجموعات أخرى ضمن أنشطة بلدية يوتيبوري .تعطي بوليصة
التأمين وصفا مختصرا عن شمولية التأمين .ولكن شروط التأمين الكاملة هي التي تطبق عند تسوية تعويضات اإلصابات.
إن اإلصابة التي يتعرض لها المرء في حادث هي إصابة جسدية يصاب بها المؤمن عليه بصورة غير اختيارية عن طريق واقعة
خارجية مفاجئة (ينجم عنها تعرض الجسد للعنف) .ال يسري التأمين في حاالت المرض.
اإلجراءات عند اإلصابة
• اذهب إلى الطبيب أو طبيب األسنان المرتبط بمكتب التأمينات العامة فورسيكرينجس كاسّان.
• احتفظ بكل الوصوالت
• بالنسبة للحاجة إلى السفر بالتاكسي إلى المدرسة ومنها بسبب حادثة يجب أن تكون الحاجة اليها ثابتة عن طريق شهادة من
الطبيب الُمعالج .يجب أن يتبين من الشهادة خالل أي فترة تم الموافقة خاللها على رحالت التاكسي .قبل حجز رحالت
التاكسي إلى المدرسة ومنها يجب أن يتم التواصل مع بروتيكتور  Protectorللحصول على إشعار تأكيد من طرفها .أرسل
الشهادة عند عمل بالغ اإلصابة  skadeanmälanعن طريق موقع بروتيكتور على شبكة اإلنترنت أو عن طريق البريد
االلكتروني .بعد الحصول على إشعار التأكيد من بروتيكتور يمكن آنذاك حجز رحالت بالتاكسي.
• في حالة اإلصابة يجب أن يتم إرسال بالغ اإلصابة إلى بروتيكتور بدون أي تأخير.
على من يسري التأمين؟
األطفال  17 - 0سنة
األطفال المسجلين في سجل األجوال الشخصية في يوتيبوري
األطفال من بلديات أخرى ضمن رعاية األطفال البلدية والفردية وكذلك ضمن
المدارس البلدية والمدارس المستقلة ضمن القطاع الخاص في بلدية يوتيبوري.
األطفال الالجئين والذين حضروا بناء على االرتباط وكذلك أطفال األشخاص
المختبئين والذين يفتقرون إلى مستندات في بلدية يوتيبوري.
تالميذ المرحلة الثانوية من  18سنة
تالميذ المرحة الثانوية في المدارس الثانوية البلدية أو المستقلة ضمن القطاع
الخاص بما في ذلك التالميذ من بلديات أخرى.
تالميذ المرحلة الثانوية من بلدية يوتيبوري الذين يمارسون الدراسة في بلديات
أخرى.
األطفال الالجئين والذين حضروا بناء على االرتباط وكذلك أطفال األشخاص
المختبئين والذين يفتقرون إلى مستندات في بلدية يوتيبوري.
اآلخرون المؤمن عليهم
المشاركين في دراسات البالغين البلدية والتعليم الخاص للبالغين ضمن إدارة
الشؤون التعليمية.
المشاركين الذين يمارسون التجارب والمهمات ضمن مجال الغوص وأيضا
الدراسات التي تمارس في مقرات العمل والتمرين العملي والعمل ضمن المشاريع.
القياديين ضمن األنشطة البلدية الذين ال يشملهم .LAF
بنود التأمين
العجز المرضي
العجز المرتبط بممارسة العمل
التكاليف الطبية وإصابات األسنان وتكاليف السفريات
التكاليف اإلضافية
تعويض أدوات المساعدة
إعادة التأهيل الطبي
الممتلكات الشخصية
األلم والوجع
تعويض ندبات الجروح
تعويض الوفاة
تعويض األزمات

متى يسري التأمين؟
دوام كامل
على مدار ساعات اليوم وأيضا وقت الدوام
المدرسي ،في أوقات الفراغ وكذلك في أوقات
العمل.
دوام كامل
على مدار ساعات اليوم ،في أوقات الفراغ وكذلك
أوقات العمل.
بالنسبة للتالميذ الذين ينتهون تعليمهم يسري التأمين
إلى تاريخ  1سبتمبر (أيلول) في السنة التي يتعلق
بها األمر.
وقت ممارسة النشاط ،وأيضا خالل السفر المباشر
إلى مكان هذا النشاط ومنه.

مبلغ التأمين
 1 15الرقم القياسي لألسعار
 1 15الرقم القياسي لألسعار 2
بدون تحديد للمبلغ
الالزمة والمعقولة
الالزمة والمعقولة
الالزمة والمعقولة
إلى حد  0.25من الرقم القياسي لألسعار 2
التعويض حسب الجدول
التعويض حسب الجدول
 1الرقم القياسي لألسعار 2
إلى حد  10جلسات معالجة
2

وقت األنشطة  /وقت التواجد  /الدوام المدرسي
يسري التأمين عل األنشطة العادية في المدرسة ،الحصة الدراسية واالستراحة وما يشابه ذلك وأيضا السفر إليها ومنها .يسري التأمين على أنشطة أخرى
يتم إعدادها من قبل المدرسة مثل التمرين العملي للتالميذ ،التعليم في مقر العمل وفترة التمرين التي يشملها المخطط التعليمي (أيضا خالل القوت الذي
يتواجد فيه التلميذ بصورة عامة في مقر العمل كجزء من التعليم الجاري) ،أنشطة أوقات الفراغ ،ممارسة الرياضة ،النزهات ،الزيارات الدراسية،
السفريات المدرسية واألنشطة العامة األخرى التي يتم إعدادها والموافقة عليها من قبل المدير أو ما يعادل ذلك.
الدوام الكامل
الدوام المدرسي ،أوقات الفراغ وأيضا العطالت المدرسية.

التكاليف الطبية
يعطي التأمين تعويضا عن التكاليف الالزمة والمعقولة للرعاية الطبية واألدوية والمعالجة وأدوات المساعدة الالزمة لكي تشفى اإلصابة .يجب أن تكون اإلصابات
قد نجمت خالل خمس سنوات من تاريخ واقعة اإلصابة .يصرف التعويض أيضا عن الرعاية في المستشفى .يتم التعويض عن التكاليف فقط حيث يتم إعطاء
الرعاية التي يتم التعويض عنها أيضا من قبل التأمين العام أو يتم تمويلها بشكل آخر من قبل الخزينة العامة.
تكاليف السفر
يعطي التأمين ال تعويض عن تكاليف السفر الناجمة خالل الرعاية والمعالجة .كما يتم منح التعويض أيضا للسفر باستخدام وسائل النقل الخاصة لكي يتمكن التلميذ
من المشاركة في العمل المدرسي إذا كان الطبيب قد وصف ذلك .يجب أن تكون التكاليف قد نجمت خالل خمس سنوات من تاريخ واقعة اإلصابة .يصرف
التعويض عن تكاليف السفر بمبلغ ال يزيد عن الرسم الشخصي للسفريات المرضية المذكورة في القانون المتعلق بالتأمينات العامة ،ويجب أن يكون قد سبق
الموافقة عليها من قبل بروتيكتور.
تكاليف إصابات األسنان
يصرف التأمين تعويضا عن التكاليف الالزمة والمعقولة لمعالجة سن أو طقم أسنان تعرض إلصابة في الفم .يجب أن تكون التكلفة قد نجمت خالل خمس سنوات
من تاريخ واقعة اإلصابة .يجب أن تكون التكلفة موافق عليها من قبل بروتيكتور قبل بدء المعالجة .إذا كان األمر يتطلب تأجيل المعالجة النهائية لإلصابة فيمكن أن
يتم دفع التعويض عن ذلك أيضا إذا لم يكن المؤمن عليه قد بلغ  25سنة من العمر.
المالبس التالفة والنظارات
إذا أدت اإلصابة الناجمة عن الحادث لزوم معالجة المؤمن عليه من قبل الطبيب فيتم صرف تعويض عن تكاليف الممتلكات التي من المعتاد أن يرتديها المرء على
جسده.
التكاليف اإلضافية
إذا كانت الحادثة قد أدت إلى معالجة طبية فيمكن صرف التعويض للمؤمن عليه عن التكاليف اإلضافية التي ال مفر منها كنتيجة إلصابة الحادث والتي نجمت خالل
فترة الشفاء الطارئة.
إعادة التأهيل الطبي
يصرف التعويض خالل فترة إعادة التأهيل على شكل الفحوصات ،المعالجة والرعاية.
أدوات المساعدة الفنية
إذا كان من المتوقع أن تؤدي اإلصابة الناجمة عن الحادث إلى عجز دائم فيتم صرف التعويض عن أدوات المساعدة الفنية.
التعويض في حالة العجز
يمكن صرف التعويض عن العجز المرضي او العملي .ال يمكن عمل التقييم النهائي قبل أن تكون اإلصابة قد شفيت وقيام الطبيب بعمل تقييم أن الحالة دائمة .يتم
صرف التعويض بأكبر قدر من مبلغ التأمين الذي يعادل نسبة العجز.
الوفاة
بغض النظر عن السبب الكامن وراء ذلك 25 – 0 ،سنة .في حالة وفاة المؤمن عليه بسبب اإلصابة الناجمة عن الحادث خالل  3سنوات من تاريخ الواقعة أو
خالل فرة التأمين وبغض النظر عن السبب يتم صرف تعويض مثال على شكل مساعدة الدفن لتركة الشخص المتوفى.
بنود عامة
رقم االتفاقية
الشروط
التكلفة الشخصية
الرقم القياسي السويدي األساسي :2019

366154-5.1
اتفاقية تأمين جماعية ضد الحوادث للبلديات  PS210 GBGابتداء من 2018/07/01
يسري مفعول التأمين بدون تكلفة شخصية
 46500كرونة

التواجد خارج دول الشمال:

يسري التأمين خارج دول الشمال لمدة ال تزيد عن  12شهرا.
يصرف التعويض عن التكاليف بالقدر الذي ال يتم التعويض عنها من طرف آخر.

التعويض من طرف آخر:

ال يصرف التعويض حسب هذا التأمين عن التكاليف التي يتم التعويض عنها من طرف آخر حسب قانون خاص أو
تشريع ،أو معاهدة دولية ،أو اتفاقية جماعية أو أي مؤسسة تصرف التعويضات ،والتي يمكن أن يتم استغاللها
بالنسبة لواقعة التأمين.

التبليغ عن اإلصابة:

هاتف46 (0)8-410 637 27 :
موقع اإلنترنت :يمكن عمل التبليغ عن اإلصابة مباشرة على الموقع www.protectorforsakring.se
بريد الكترونيskador@protectorforsakring.se :
وكبديل لذلك يمكن إرسال إشعار التبليغ عن اإلصابة إلى العنوان التالي
Protector Försäkring
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm

عرض يتعلق بتحسين الحماية الموجودة حاليا
إن األطفال هم أثمن شيء في حياتنا .بالرغم من ذلك نجد أن السيارة والمسكن مؤمن عليهم بصورة أفضل من
التأمين على األطفال .نعرض عليك تكملة تأمين بلدية يوتيبوري ضد الحوادث بإضافة تأمين يصرف التعويض
أيضا في حالة العجز الجسدي الناجم عن المرض.3

المرض هو أكثر األسباب المعتادة الكامنة راء العجز الجسدي
إن التأمين الذي يحصل عليه الطفل عن طريق بلدية يوتيبوري يسري فقط في حاالت الحوادث ولكن المرض هو أكثر األسباب المعتادة الكامنة
وراء العجز الجسدي لدى األطفال .يمكن أن يتعلق األمر مثال بأمراض اضطرابات التمثيل الغذائي أو األمراض في أعضاء الحواس.
مبلغ التأمين
المبلغ األساسي في حالة العجز الجسدي هو  15ضعف الرقم القياسي السويدي لألسعار.2
الحد األعلى لمبلغ التعويض هو  30ضعف الرقم القياسي السويدي لألسعار.2
كيف يتم احتساب التعويض في حالة العجز الجسدي
• درجة العجز الجسدي الطبي التي تقل عن  50بالمائة
 يحسب التعويض على أساس مبلغ التأمين• درجة العجز الجسدي الطبي تبلغ  50بالمائة وما فوق
 يحسب التعويض على أساس ضعف مبلغ التأمين• في حالة اإلصابة التي تؤدي إلى فقدان القدرة العملية بصورة ثابتة بنسبة تبلغ  50بالمائة يصرف التعويض بنسبة  50بالمائة من قيمة
مبلغ التأمين.
• في حالة اإلصابة التي تؤدي إلى فقدان القدرة العملية بصورة ثابتة بنسبة تبلغ  75بالمائة يصرف التعويض بنسبة  75بالمائة من قيمة
مبلغ التأمين.
• في حالة اإلصابة التي تؤدي إلى فقدان دائم للقدرة العملية يصرف التعويض بنسبة  100بالمائة من قيمة مبلغ التأمين.
السعر
سعر هذا التأمين هو  351كرونة في السنة.
تعويضات أخرى يمكن صرفها
• التكاليف الطبية وتكاليف السفر في حاالت المرض
• اإلقامة في المستشفى وتعويض الرعاية الطبية الطارئة
• إعادة التأهيل وأدوات المساعدة
• معونة للتكاليف
• تعويض الوفاة
تصريح عن الحالة الصحية
عندما تتقدم بطلب لعمل التأمين المرضي نقوم آنذاك بعمل تقييم طبي للمخاطر .ال يمكن التأمين ضد المرض الذي يعاني طفلك منه في الوقت
الحاضر باستثناء بعض األمراض .في معظم األحيان يمكن أن يحصل الطفل على تأمين مرضي ولكن نقوم بتدوين استثناءات عن األمراض
وأشكال المعاناة الموجودة في ذلك الوقت الذي تقوم فيه بعمل التأمين .بناء عليه نود أن نحصل على أكبر قدر من المعلومات عن حالة الطفل
الصحية .عن طريق قيامك بملء التصريح عن الحالة الصحية فإننا نحصل على معرفة عن طفلك تجعلنا نتمكن من تقييم ما هو نوع التأمين الذي
يمكن أن نعرضه عليك.

 1السعر بغض النظر عن التأمين الذي يتم عمله خالل الفترة 2020/06/30 – 2019/07/01
 2الرقم السويدي األساسي لألسعار هو  46500كرونة خالل عام 2019
 3يمكن عمل التأمين إلى سنة  18سنة من العمر

للحصول على مزيد من المعلومات ولتقديم الطلب
يرجى زيارة موقعنا على شبكة اإلنترنت على الرابط www.protectorforsakring.se/gbgstad
يرجى التواصل هاتفيا بالرقم  08-410 637 00لطلب إرسال استمارة التصريح

عن الحالة الصحية  hälsodeklarationواستمارة التبليغ عن طريق البريد.

