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بیمه نامه برای بیمه حوادث
برای کودکان و نوجوانان یوتنبوری ،از  2019/07/01تا 2020/06/30
کمون یک بیمه حوادث برای دانش آموزان ،کودکان ،نوجوانان و سایر گروهها در واحدهای فعالیت کمون تنظیم کرده است .این بیمه نامه شرح مختصری از
ابعاد این بیمه را ارائه می کند .همیشه شرایط جامع بیمه برای مفاصای صدمات بکار گرفته می شوند.
یک صدمه ناشی از حوادث عبارت است از یک صدمه جسمی که بیمه گذار ناخواسته توسط یک حادثه بیرونی ناگهانی به آن دچار شود (یعنی بر اثر
خشونتی که از بیرون به بدن وارد شده باشد) .این بیمه شامل بیماری نیست.
اقدامات هنگام بروز صدمه
• به دکتر یا دندانپزشک تحت پوشش صندوق بیمه های اجتماعی مراجعه شود
• همۀ قبض های پرداختی را نگهدارید
• نیاز به رفت و آمد با تاکسی به مدرسه بعلت حادثه بایستی توسط گواهی صادره پزشک معالج تأیید گردد .در این گواهی بایستی مدت زمان استفاده از
تاکسی نوشته شده با شد .قبل از سفارش تاکسی برای رفت و آمد به مدرسه بایستی برای تأیید با شرکت بیمه "پروتکتور" تماس گرفته شود .این گواهی را
همراه با اعالم صدمه از طریق وبسایت شرکت بیمه "پروتکتور" یا از طریق ایمیل ارسال کنید .پس از تأیید توسط شرکت بیمه "پروتکتور" می توانید رفت و
آمد با تاکسی را رزرو کنید.
• در صورت بروز صدمه بایستی گزارش صدمه بدون تأخیر غیر ضروری به شرکت بیمه "پروتکتور" ارسال شود.
این بیمه شامل چه افرادی است
کودکان از نوزاد تا  17ساله
کودکان نامنویسی شده در کمون یوتنبوری.
کودکان سایر کمون ها که در یوتبوری به کودکستان های
کمونی یا خصوصی یا مدارس کمونی و آزاد می روند.
کودکان پناهجو و متقاضی اقامت پیوند خانوادگی و همچنین
کودکان مخفی و بدون اسناد در کمون یوتبوری.
دانش آموزان دبیرستانی از 18سالگی
دانش آموزان دبیرستانی که در دبیرستان های کمونی و آزاد
تحصیل می کنند به انضمام دانش آموزانی که از کمون های
دیگر می آیند
دانش آموزان دبیرستانی کمون یوتبوری که در دبیرستان های
سایر کمون ها تحصیل می کنند
کودکان پناهجو و متقاضی اقامت پیوند خانوادگی و همچنین
کودکان مخفی و بدون اسناد در کمون یوتبوری.
سایر بیمه شوندگان
شرکت کنندگان در آموزش کمونی بزرگساالن و آموزش ویژه
برای بزرگساالن در چارچوب اداره آموزش .شرکت کنندگانی
که آزمون و مأموریت غواصی انجام می دهند و همچنین
آموزش در اماکن کار ،کارآموزی و کار پروژه ای.
مربیان واحدهای فعالیت کمونی که شامل قانون بیمه صدمات
ناشی از کار ( )LAFنباشند.
موارد شامل بیمه
معلولیت پزشکی
از لحاظ انجام کار
مخارج دارو ،صدمه به دندان و هزینه رفت و آمد
سایر هزینه های اضافی
جبران هزینه وسایل کمکی
نوتوانبخشی پزشکی
اشیاء و متعلقات شخصی
درد و رنج
جبران پولی اثر زخم
جبران پولی در صورت فوت
بیمه بحران

این بیمه چه زمانی ِصدق می کند

تمام وقت
در تمام مدت شبانه روز به انضمام ساعات مدرسه ،خانه اوقات فراغت و
ساعات کار
تمام وقت
در تمام مدت شبانه روز به انضمام ساعات مدرسه ،خانه اوقات فراغت و
ساعات کار.
این بیمه برای دانش آموزانی که تحصیل خود را به پایان می رسانند تا
اول سپتامبر همان سال ِصدق می کند.

مدت اشتغال ،همچنین در مدت رفت و آمد به محل فعالیت
مبلغ بیمه
151برابر مبلغ پایه
151برابر مبلغ پایه قیمتها2
بدون درنظر گرفتن مبلغ پایه قیمتها
موارد ضروری و معقول
موارد ضروری و معقول
موارد ضروری و معقول
تا  0/25درصد مبلغ پایه قیمتها2
پرداخت پول مطابق جدول
پرداخت پول مطابق جدول
1برابر مبلغ پایه قیمتها2
تا ده جلسه درمانی
قیمتها2

 1در موارد معلولیت با حداقل  %50پول جبرانی معادل  30برابر مبلغ پایه قیمتها 2محاسبه می شود
 2مبلغ پایه قیمتها در سال  2019معادل  46500کرون است
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مدت اشتغال در واحد فعالیت/مدت حضور/اوقات مدرسه
این بیمه برای فعالیت عادی در مدرسه ،کالس درس و زنگ تفریح یا
صدق می کند .این بیمه در سایر فعالیت
مشابه آن و همچنین رفت و آمد ِ
هایی که از سوی مدرسه برگزار می شوند مانند کارآموزی تحصیلی
( )PRAOو آموزش در اماکن کار ( )APUو دوره های کارآموزی
مشمول برنامه سراسری آموزشی (حتی در مدت زمانی که دانش آموز
در سایر موارد تحت عنوان بخشی از آموزش جاری در محل کار
حضور داشته باشد) ،واحد اوقات فراغت ،تمرین ورزشی ،سفرهای
تفریحی ،بازدیدهای علمی/آموزشی ،سفرهای همراه با مدرسه و سایر
فعالیت های برگزار شده و تأیید شده توسط مدیر مدرسه یا معادل آن.
تمام وقت
اوقات مدرسه ،اوقات فراغت و ایام تعطیل.
مخارج دارو
این بیمه بابت مخارج ضروری و معقول مراجعه به پزشک ،دارو،
درمان و وسایل کمکی جهت التیام صدمات جبران مالی پرداخت می کند.
این مخارج بایستی ظرف پنج سال از بروز صدمه ،ایجاد شده باشند.
همچنین بایت خدمات درمانی در خانه نیز جبران مالی پرداخت می شود.
اینگونه هزینه ها فقط در مواردی جبران می شوند که درمانی که ارائه
شده توسط بیمه همگانی نیز جبران شود یا به شیوۀ دیگری از محل
وجوهات همگانی تأمین شود.
هزینه های رفت و آمد
این بیمه هزینه های رفت و آمد برای درمان و معالجه را تأمین می کند.
بابت وسایل نقلیه ویژه برای شرکت در آموزش در مدرسه نیز جبران
مالی پرداخت می شود مشروط بر آنکه دکتر این را تجویز کرده باشد.
این مخارج بایستی ظرف پنج سال از بروز صدمه ،ایجاد شده باشند.
هزینه های رفت و آمد حداکثر معادل هزینه پرداختی بابت سفرهای
درمانی که در قانون بیمه همگانی درج شده پرداخت می شوند و بایستی
از قبل توسط شرکت بیمه پروتکتور تأیید شده باشند.

این هزینه ها بایستی پیش از آغاز درمان توسط شرکت بیمه پروتکتور
تأیید شده باشند .اگر قرار باشد درمان به آینده موکول شود نیز قابل تأمین
است مشروط بر آنکه فرد بیمه شده به سن  25سالگی تمام نرسیده باشد.
لباس ها و عینک صدمه دیده
اگر صدمه ناشی از حادثه منجر به این شود که فرد بیمه شده بایستی
توسط دکتر تحت درمان قرار گیرد ،بابت مخارج اشیاء و متعلقاتی که
معموالً به تن دارد جبران پولی پرداخت می شود.
مخارج اضافی
اگر صدمه ناشی از حادثه منجر به این شود که فرد بیمه شده بایستی
توسط دکتر تحت درمان قرار گیرد ،مخارج اضافی ضروری و غیر قابل
اجتنابی که فرد بیمه شده بر اثر صدمه ناشی از حادثه طی مدت زمان
اضطراری التیام متحمل شده باشد ،می توان جبران مالی پرداخت نمود.
نوتوانبخشی پزشکی
بابت مخارج نوتوانبخشی بصورت معاینه ،درمان و مراقبت جبران مالی
پرداخت می شود.
وسایل کمک فنی
اگر انتظار برود که صدمه ناشی از حادثه به معلولین دائمی منجر شود
بابت مخارج وسایل کمکی فنی جبران پولی پرداخت می شود.
جبران پولی بابت معلولیت
بابت معلولیت پزشکی یا از کار افتادگی می توان جبران مالی پرداخت
کرد .تشخیص نهائی می تواند نخست پس از التیام صدمات و تشخیص
پزشک مبنی بر اینکه وضعیت صدمات ثبات یافته اند ،انجام شود .مبلغ
جبران مالی به اندازه مبلغ بیمه معادل درجه معلولیت پرداخت می شود.
فوت

مخارج صدمه به دندانها
این بیمه بابت مخارج ضروری و معقول دندانپزشکی یا پروتز/پالک
دندان که در دهان صدمه دیده باشد را تأمین می کند .این مخارج بایستی
ظرف پنج سال از بروز صدمه ،ایجاد شده باشند.

صرفنظر از علت ،از نوزاد تا  25ساله .اگر فرد بیمه شده ظرف  3سال
از وقوع حادثه در مدت بیمه بعلت صدمات ناشی از حادثه فوت کند،
صرفنظر از علت فوت جبران مالی بعنوان کمک برای به خاکسپاری به
بازماندگان وی پرداخت می شود.

موارد عمومی
شماره قرارداد:
شرایط قرارداد:
فرانشیز؟سهم بیمه گذار:
مبلغ پایه قیمتها در سال :2019

366154-5.1
بیمه دستجمعی حوادث برای کمون ها PS210 GBG från 01.07.2018
این بیمه فاقد فرانشیز/سهم بیمه گذار است.
 46500کرون
صدق
این بیمه برای مدت  12ماه بسر بردن در خارج از محدوه کشورهای اسکاندیناوی ِ

حضور در خارج از محدوه کشورهای اسکاندیناوی:
می کند.
جبران پولی بابت مخارج تا حدی پرداخت می شود که از محل دیگری تأمین نشود.
جبران پولی از محل دیگر:

مطابق این بیمه نامه بایت مخارجی که از محل دیگری مطابق قانون یا آئیننامه ویژه ،کنوانسیون بین المللی،
قرارداد دستجمعی یا انستیتوی جبران پولی دیگر که بتوان برای مورد بیمه طلب نمود ،جبران پولی پرداخت نمی
شود.

اعالم صدمه:

تلفن+46 (0)8-410 637 27 :
وبسایت :اعالم صدمه را می توان مستقیما ً در این وبسیات انجام داد www.protectorforsakring.se
ایمیلskador@protectorforsakring.se :
یا به این آدرس ارسال شود:
Protector Försäkring
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm
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پیشنهاد برای حفاظت بیش از پیش بهتر
فرزندان مان غزیز ترین ما هستند .علیرغم این امر اغلب ماشین و خانه مان بیمه های بهتر از فرزندان مان
دارند .ما به شما پیشنهاد می کنیم بیمه حوادث کمون یوتبوری را با یک بیمه که معلولیت ناشی از بیماری 3را
نیز تأمین می کند ،تکمیل کنید.

بیماری عادی ترین علت معلولیت
بیمه ای که فرزند شما از سوی کمون یوتبوری دریافت می کند فقط
صدق می کند در حالیکه بیماری عادی ترین علت
هنگام بروز حوادث ِ
معلولیت در کودکان است .این بطور مثال می تواند بیماری های سوخت
و ساز یا بیماری در اندام حسی باشد.
مبلغ بیمه
مبلغ اساسی هنگام معلولیت  15برابر مبلغ پایه قیمتها 2می باشد.
باالترین مبلغ جبران پولی معادل  30برابر مبلغ پایه قیمتهاست.
محاسبه جبران پولی برای معلولیت به شرح زیر است:
میزان معلولیت پزشکی زیر  50درصد
•
– جبران پولی معادل مبلغ بیمه محاسبه می شود
میزان معلولیت پزشکی  50درصد و به باال
•
– جبران پولی معادل دو برابر مبلغ بیمه محاسبه
می شود
در صورت از کار افتادگی دائم به میزان  50درصد ،معادل
•
 50درصد مبلغ بیمه جبران پولی پرداخت می شود.
در صورت از کار افتادگی دائم به میزان  75درصد ،معادل
•
 75درصد مبلغ بیمه جبران پولی پرداخت می شود.
در صورت از کار افتادگی کامل دائم ،معادل  100درصد
•
مبلغ بیمه جبران پولی پرداخت می شود.

قیمت
قیمت این بیمه  351کرون در سال است.
سایر جبران های پولی که می توان پرداخت کرد
مخارج دارو و رفت و آمد هنگام بیماری
•
جبران پولی بستری شدن در بیمارستان و درمان اورژانسی
•
نوتوانبخشی و وسایل کمکی
•
کمک هزینه مخارج
•
جبران پولی در صورت فوت
•
اظهارنامه تندرستی
وقتی شما بیمه بیماری درخواست می کنید ما یک اظهارنامه تندرستی
تنظیم می کنیم .برای بیماری هایی را که فرزندتان در حال حاضر دارد
و برای بیماری های استثنائی را نمی توان بیمه تنظیم کرد .در اغلب
موارد کودک می تواند یک بیمه دریافت کند ولی وقتی شما درخواست
بیمه می کنید ما بیمار ها و ناراحتی جاری را مستثنی می کنیم .از اینرو
ما بایستی در باره تندرستی فرزندتان مطالب زیادی را بدانیم .وقتی شما
اظهارنامه تندرستی را تکمیل کنید ما می توانیم تعیین کنیم که چه بیمه ای
می توانیم به شما پیشنهاد کنیم.

 1قیمت مربوط به بیمه ای است که بین  2019/07/01و  2020/06/30تنظیم شده باشد
 2مبلغ پایه قیمتها در سال 2019معادل  46500کرون
 3این بیمه را می توان لغایت  18سالگی تنظیم کرد

برای کسب اطالعات بیشتر و اعالم موارد بیمه
لطفا ً از وبسایت ما دیدن کنیدwww.protectorforsakring.se/gbgstad :
یا به شماره تلفن  08-410 637 00زنگ بزنید تا اظهارنامه تندرستی و فُرم اعالم موارد
بیمه با پست برایتان ارسال شود.

