
 
 يرجى  .لاحتياجاتك  أو لك  خصيًصا الوقائع  صحيفة  إنشاء يتم  لم .واستثناءاته التأمين  لمحتويات ملخص هي  المستند هذا في  الواردة المعلومات

 بأمان  الاتصال  أيًضا الممكن من  .www.safely الالكتروني  الموقع على  المتاحة  وبعده الشراء قبل ما ومعلومات الكاملة التأمين  وأحكام  شروط  قراءة

  .kundservice@safely.se الإلكتروني  البريد عبر

 هذا؟  التأمين  نوع  هو  ما 
 بالإضافة أخرى أمور  بين  من وبطالة مرض أو لحادث نتيجة المرضية الإجازة حالة في  الخاصة الفعلية التكاليف يغطي  طوعي  جماعي  تأمين هذا

أقل ال على  يوًما 14 تدوم التي  المستشفى  في  الإقامة حالة في  واحدة لمرة إعانة إلى  .  
 

 

 

 

التأمين؟  يشمله  الذي  ما   

 العجز التام عن العمل   
 نتيجة (٪100) العمل  عن  الكامل العجز التأمين يغطي

 يتوافق .الأقارب أحد رعاية أو مرض أو حادث

 ،عليه المتفق الشهري التأمين  مبلغ مع  التعويض 

 .شهريًا سويدية كرونا 10000 من  أكثر ليس  ولكن

 

الطوعية  غير  البطالة  : 

أو  دائًما، موظًفا بصفتك أصبحت، إذا تعويًضا  التأمين يوفر  

بطالة  تأمين لصندوق  تابًعا الخاص لحسابه يعمل  شخًصا  

التأمين فترة خلال كرًها العمل عن عاطلاً  به،  معترف . 

عليه المتفق  الشهري  التأمين مبلغ مع التعويض يتوافق  ، 

شهريًا سويدية كرونا 10000 من أكثر  ليس  ولكن . 

 
المستشفى في الإقامة : 

 على يوًما 14 لمدة المستشفى في الإقامة حالة في

رة لم  تعويض  دفع  يتم الأقل  التأمين مبلغ وفق واحدة 

 .المختار الشهري

  

 

 
 التأمين؟  يشمله  لا  الذي  ما 

 :التأمين في الاستثناءات على أمثلة

في الإقامة أو العمل عن العجز  عن التأمين يعوض لا  

إذا العجز أو الإصابة أو المرض  بسبب المستشفى  

بلق هناك موجودة أو ظاهرة العلل أو الأعراض كانت  

حتى التنفيذ، حيز التأمين دخول من شهرًا عشر اثني  

ذلك بعد  إلا السبب أو التشخيص  تحديد  تعذر لو . 

التنفيذ حيز التأمين دخل . 

 تحدث التي الحوادث أو المرض على التأمين ينطبق  لا

 فعل في شريكًا تكون عندما أو  إجراميًا فعلًا  ترتكب عندما

 السويدي  للقانون وفًقا  السجن إلى يؤدي  أن يمكن  إجرامي

 أو الأخرى  المسكرات أو الكحول  تأثير تحت كنت  إذا أو

لعقاقيرا استخدام سوء  أو المخدرات ،المهدئات . 

 عقد إنهاء نتيجة البطالة حالة في تعويًضا التأمين يمنح لا

 المشروع في العمل أو الاختبار تحت العمل  أو المدة محدد

 في أيًضا المخصصات دفع يتم لا .الموسمي العمل أو

 أو شخصية لأسباب  الخدمة إنهاء  بسبب البطالة حالة

 له المؤمن علم إذا  أو ،الذاتية  الخدمة إنهاء بسبب البطالة

 التأمين إلى له المؤمن انضمام  قبل وشيكة بطالة بحدوث

 .التأهيل فترة خلال أو

المرض :بسبب العمل عن العجز التأمين يغطي لا  

الأمراض أو النفسية الاضطرابات  أو العقلي  

إجهاد؛ال فعل  رد أو الاكتئاب مثل بالتوتر المرتبطة  

بالحمل  مرتبطة حالات  بسبب المستشفى في الإقامة  

طبيعيًا؛ حملًا المختص  الطبيب يعتبرها  والتي  

الجراحة مثل طبياً، المبرر غير الطبي العلاج  عواقب  

متخصصو يطلبها لم والتي الترميمية، غير  التجميلية  

المرخصون الصحية الرعاية . 

 شركة سيفلي للتأمين

559310 -0331 :الشركة هوية رقم للتأمين، سيفلي شركة بوساطة النفقات حماية :المنتج  

التأمين في متخصصة شركة وهي ،516406 -1003 الشركة هوية رقم ايه، جسفورساكرين جنرال مايدن :الشركة اسم . 
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 التأمين؟  ينطبق  أين 

 .السويد  في  مسجلاً  مقيمًا  تكون  أن  يجب  التأمين  على  للحصول 

 .العالم  أنحاء  جميع  في  تحدث  التي  التأمين  حالات  على  التأمين  ينطبق  

 

 

واجباتي؟  هي  ما   

 
 تقديم  يتم  .("TPA" باسم  يلي  فيما  إليها  المشار  ادمينيسريشن  آند  كليمز  بي  تي   بواسطة  مطالبتك  مع  التعامل  يتم  ،التأمين  شركة  عن  بالنيابة 

وذج نم  طلب  أيًضا  الممكن  من  .www.tpaclaims.se على  المطالبات   إدارة  تتمكن  لكي  .031.10.58.53 الهاتف  رقم  على  الهاتف  عبر  مطالبة  

 .المطلوبة  المستندات  جميع  إرسال  عليك  يجب  ،مطالبتك  معالجة  من  المستهلك  حماية 

 

 توقفت إذا أو الخاص  لحسابك عاملاً  أصبحت أو  ،جديدة  وظيفة  على حصلت إذا  فورًا  TPA  أيه بي  تي شركة  إبلاغ  مسؤولية عاتقك  على  تقع 

ين التأم  صندوق  من  الاستفادة   استعدت إذا أيًضا  هذا  ينطبق .البطالة مزايا  جنرال  اند لايف مايدن  شركة  فيها تدفع  التي الفترة خلال  البطالة  ضد 

 ذات  الدنماركية أو  النرويجية  الهيئة  أو السويدية الاجتماعي التأمين  وكالة  من  تعويضك توقف إذا  أو  التعويض دفع  وقت خلال  العمل  على قدرتك 

ئًيا جز  أو كلًيا  الصلة  . 

التجديد وعند  التأمين إجراء عند وكاملة  صحيحة  معلومات  تقديم الوثيقة حامل  على يجب . 

 

 .المحدد الوقت  في  التأمين  قسط دفع 

 

 

 أدفع؟  أن  يجب  وكيف  متى 

 .التأمين  شركة  عن  نيابة  للتأمين  سيفلي  شركة  بواسطة  به  فاتورة  إصدار  ويتم  مقدًما  شهرًيا  الخصم  يتم 

 

 

 وينتهي؟  التأمين  يبدأ  متى 

T إشعار  حتى  شهرًيا  تجديده  ويتم  مرة  كل  في  واحد  شهر  لمدة  التأمين  يسري  ثم  .بك  الخاص  التأمين  بيان  في  المذكور  التاريخ  من  التأمين  يسري 

 :التالية  الحالات  في  التأمين  ينتهي  .آخر 

 عاًما  67 بلوغك  بعد  الشهر  من  الأول  اليوم 

 الأسبوع  في  ساعة  17 من  أقل  والعمل  المعاش  من  جزء  بتلقي  البدء  أو  (٪100) التقاعد  عند 

 مشابًها  تعويًضا  أو  سنوًيا  راتًبا  تتلقى  كنت  إذا 

 .إذا قمت بإنهاء عقد التأمين 

 
 

 ’التأمين؟  اتفاقية  إنهاء  يمكنني  كيف 
الإلكتروني البريد عبر  للتأمين  سيفلي بشركة  الاتصال طريق  عن  وقت أي  في التأمين  إنهاء  عليه المؤمن بصفتك لك  يحق   

kundservice@safely.se. 
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التأمين؟  يغطيه ما على قيود هناك هل         

للتأمين الأول  اليوم من التأهيل  فترة احتساب يتم  .التأهيل فترة خلال تحدث التي التأمين حالات  التأمين يغطي لا . 

يوًما 30 والاستشفاء العمل عن وللعجز  يوًما 120 هي التأهيل فترة  فإن  الطوعية، غير للبطالة  بالنسبة . 

عليه  المؤمن  الحدث  من  الأولى  الفترة  احتساب  تعني  الانسحاب  فترة  .الانتظار  فترة  خلال  تعويضات  التأمين  يقدم  لا  . 

اعتبارًا  التعويض  دفع  سيتم  ، يوًما  30 لمدة  العمل  على  تماًما  قادر  غير  أو  إجباري  بشكل  العمل  عن  عاطلاً  تكون  أن  شريطة   

عشر  الخامس  اليوم  من  . 

يمكن .الطوعية غير البطالة أو العمل  عن العجز من  مستمرة فترة كل عن  شهرًا 12 أقصاها لمدة تعويض دفع  يتم   

البطالة أو / و العمل عن العجز من فترات  عدة عن المجموع  في شهرًا  36 أقصاها  لمدة تعويض تقديم  . 
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