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سارية الدفع وحماية للتأمين سيفلي شركة لدى التأمين شروط  

01 08-2021 تاريخ من المفعول   

 

 

 مقدمة  

بسبب الدخل  فقدان حالة في والكهرباء، اإليجار مثل  الثابتة، تكاليفك عن تعويًضا التأمين هذا يوفر أن يمكن  

14 من ألكثر المستشفى في اإلقامة حالة وفي مرض أو حادث بسبب العمل  عن  والعجز اإلجبارية، البطالة  

عن تعويًضا التأمين يقدم أن فيمكن قسرية، بطالة مرض أو حادث بسبب مرضية إجازة في كنت إذا . يوًما  

ا، 12 إلى  تصل  لمدة الثابتة الشهرية تكاليفك هذه في عليها المنصوص الشروط على اعتماًدا شهًر  

إلى باإلضافة .واحدة لمرة بدل دفع فسيتم األقل، على  يوًما 14 لمدة المستشفى في بقيت إذا .الشروط  

التأمين على أيًضا المجموعة اتفاقية أحكام تنطبق التأمين، شروط . 

 

المصطلحات  قائمة  

التعاريف  – المسرد  

 

Safely شركة سيفلي للتأمين 

66 113 24 فاستماناجاتان والعنوان 559310 -0331 :الشركة هوية رقم بي، أيه للتأمين سيفلي  شركة  

اإللكتروني البريد ، www.safely.se ستوكهولم : kundservice@Safely.se 

 

العمل  عن التام العجز  

الحصول إلى يؤدي  مما والمرض، العرضية اإلصابة بسبب تماًما تقلصت قد العمل على قدرتك أن يعني  

على الحصول لك يحق كان إذا ما لتقييم .االجتماعي  التأمين تعويض ودفع (٪100) كاملة مرضية إجازة على  

الطبيب يفحصك أن التأمين شركة تطلب قد تعويض، . 

 

عليه  المؤمن  

التأمين عليه ينطبق الذي  الشخص به يقصد . 

 

اختياري جماعي  تأمين   

الخاص  تسجيله خالل من إليه االنضمام خاصة مجموعة إلى ينتمي الذي  للشخص يحق الذي  التأمين يعني . 
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 الئق تمامًا للعمل 

من تعويض تلقي أو جزئًيا، أو كلًيا مرضية إجازة في ولست استثناء دون العادي  عملك أداء يمكنك أنه يعني  

ال قد .العمل  على القدرة  عدم بسبب التعويض هذا مثل  العمل  على القدرة عدم أو االجتماعي التأمين  

ا سنوًيا راتًبا أيًضا تتلقى ا أو مستمًر طبية ألسباب لألجر معونة وظيفة لديك أو مهنية، إصابة بسبب متأخًر . 

 

التأمين عقد   

عقد االتفاقية التي تنطبق على تأمين كل فرد والتي تتضمن طلب التأمين وشروط التأمين السارية وآخر إشعار تأمين  

 .التأمين والقانون السويدي بشكل عاموقواعد إلزامية إضافية في قانون عقود 

 

التأمين  مبلغ  

الشهري  التأمين مبلغ هو التأمين مبلغ فإن الطوعية، غير والبطالة العمل  عن الكامل  للعجز بالنسبة  

الشهر في سويدية كرونا 10000 من أكثر ليس ولكن للتأمين، سيفلي شركة مع عليه المتفق المحدد . 

 

الشهري  التأمين مبلغ مع التعويض يتوافق األقل، على يوًما 14 لمدة المستشفى في اإلقامة حالة في  

مقطوع كمبلغ  المختار . 

 

بك الخاص التأمين بيان في موجود الشهري  التأمين مبلغ . 

النظر بغض  شهرًيا، سويدية كرونا 10000 هو التأمين  من توفيره يمكن تأمين مبلغ أعلى فإن  ذلك، ومع  

التأمين شركة مع أكثر أو واحد تأمين لديه عليه المؤمن كان إذا عما . 

 

الوثيقة لحامل  اإلجمالي الراتب من ٪60 المختار التأمين مبلغ يتجاوز أن يجوز ال . 

 

ليست التأمين شركة فإن ،(عام أو خاص) آخر تأمين من الدفع على سيؤثر التأمين هذا من التعويض كان إذا  

ذلك عن مسؤولة . 

 

التأمين إشعار   

ا ييعن حول معلومات على يحتوي  والذي  تغييره أو التأمين عن اإلعالن بمجرد إصداره يتم مكتوًبا إشعاًر  

للتغطية المهمة القيود إلى باإلضافة للتأمين األساسية وااللتزامات والحقوق اخترتها التي التأمين  عناصر  

 .التأمينية

 

التأمين شركة   

بي أيه فورساكرينجس جنرال مايدين هي التأمين شركة   Maiden General Försäkrings AB، هوية رقم  

516403 -1003 الشركة . 

 

الوثيقة  حامل   

واستالمه التأمين على للحصول بطلب تقدم الذي  المجموعة عضو هو الوثيقة حامل  . 
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للتأمين  مؤهلة مجموعة  

على للحصول التقدم أو المشاركة  لهم يحق والذين مسبًقا محددة مجموعة من جزء هم الذين األشخاص  

(أدناه انظر) الجماعي التأمين اتفاقية في التأمين لها يحق التي المجموعة  هيكل  تحديد يتم .جماعي  تأمين  

 

الجماعي التأمين اتفاقية   

التقدم المجموعة ألعضاء  يمكن التي التغطية ينظم  الذي  المجموعة وممثل  التأمين شركة بين االتفاق  

فردية تأمين عقود في الدخول إلمكانية أساسًيا شرًطا الصحيح الجماعي التأمين عقد يعد .عليها للحصول . 

دفع وكيفية وينتهي، التأمين فيه يبدأ الذي  الوقت بشأن أحكام  على الجماعي التأمين اتفاقية تحتوي   

ذلك إلى وما عليها، المؤمن  المجموعة إلى التأمين حول معلومات يقدم ومن األقساط، . 

 

المجموعة  ممثلو  

هو التأمين لهذا المجموعة ممثل  .التأمين  شركة مع الجماعي التأمين  اتفاقية أبرم الذي  الطرف بها يقصد  

للتأمين سيفلي  شركة . 

 

المجموعة عضو   

التأمين على الحصول لها يحق التي المجموعة إلى ينتمون الذين األشخاص جميع  هم المجموعة أعضاء  

الجماعي التأمين اقيةالتف وفًقا . 

 

االنسحاب  فترة  

القسرية البطالة أو العمل  على  القدرة عدم وفترة خاللها سارًيا التأمين يكون أن يجب التي الفترة  

30 هي االنتظار فترة .التأمين تعويض على الحصول له للمؤمن يحق أن قبل  تمر  أن يجب التي المستمرة  

الطوعية غير والبطالة العمل  عن الكامل  العجز من لكل  يوًما . 

 

التأهيل  وقت  

على الحصول له ليحق تأمين قسط ودفع بالتأمين مشموالً  عليه المؤمن يكون أن يجب التي الفترة  

فترة تكون العمل، عن للعجز بالنسبة .الطوعية غير  البطالة أو العمل عن العجز حالة في تأميني تعويض  

أو البطالة بدأت إذا تعويض أي  دفع يتم ال أنه يعني هذا .يوًما 120 عيةالطو غير وللبطالة يوًما 30 التأهيل   

التأهيل فترة انتهاء قبل  العمل  إنهاء إشعار استالم تم إذا أو التأهيل  فترة  خالل العمل  عن العجز . 

 

الطوعية غير البطالة   

أن يجب .اإلدارة سوء بسبب اإلنهاء يتم ال قد أي  خطأك، يكون أن دون  العمل  عن عاطالً  أصبحت أنك يعني  

القانونية االنسحاب فترة انتهاء بعد البطالة  ضد التأمين صندوق من تعويض على الحصول أيًضا لك يحق . 

يجب البطالة أن أيًضا يعني  مما أجر، مقابل عمل  أي  أداء لك يجوز وال تماًما توقف قد عملك يكون أن يجب  

بطريقة توقفت إذا أو  عملك، بإنهاء بنفسك أنت قمت إذا إجبارية طالةالب تعتبر ال .كامل  بدوام  تكون أن  

بموافقة  أخرى  . 
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حادث  أو عرضية إصابة  

من تحدث التي الجسدية اإلصابة بها يقصد الجسد يضر الذي  والخارجي الطوعي وغير المفاجئ العنف خالل   

محددين ومكان زمان في . 

 

للسعر األساسي المبلغ   

اإلصابة الجسدية التي تحدث من خالل العنف المفاجئ وغير الطوعي والخارجي الذي يضر الجسد في زمان  يقصد بها 

 .ومكان محددين 

 

  المرض

الجسدية بوظائفك  واضح بشكل  أضر وقد عرضية إصابة  اعتباره يمكن  ال والذي  الصحية الحالة في التدهور  

يمكن الذي  اليوم في حدث قد المرض أن يعتبر .الطوعي الجسدي  األذى  يشمل  ال المرض .العقلية أو /و  

الطبيب قبل  من وتحديده التدهور اكتشاف فيه . 

 

النهائي العمر   

سنة 67 وهو  التأمين في النهائي السن عليه المؤمن يبلغ عندما التأمين ينتهي . 

 

األعراض شرط  

ظهور إلى أدى  أو موجوًدا كان الذي  العجز  أو اإلصابة أو المعاناة أو المرض عن التأمين تعويض ُيمنح ال  

ا عشر اثني خالل أعراض فترة خالل حتى السبب أو التشخيص تحديد تعذر لو حتى التأمين، فترة قبل  شهًر  

ا  عشر اثني عن تقل  ال متواصلة لفترة أعراض أي  عليك  ظهرت أو  عالجك يتم لم  إذا .التأمين قبل  شهًر  

مسبًقا تعويضه يتم  لم الذي  الضرر عن تعويض على لحصولا يمكنك مباشرة، عليه المؤمن الحدث  

الحكم هذا بموجب . 

 

العامة األحكام  

 

للتأمين  مؤهلة جموعة  

بطلب التقدم المجموعة في عضًوا بصفتك يمكنك والتي التأمين لها يحق التي المجموعة من جزء أنت  

لحماية المجموعة ممثل  هي نللتأمي سيفلي شركة .للتأمين سيفلي شركة مدفوعات حماية على للحصول  

هذه  الدفع . 

تصف شروط التأمين هذه بالتفصيل أجزاء مختلفة من عقد التأمين وتحتوي على معلومات حول نطاق التغطية  

التأمينية، ووقت سريان التأمين، وكيف يمكن تمديد التأمين، ومتى يمكن إنهاؤه، ومتى وكيف يتم دفع األقساط. 

، ستتلقى خطاب تأمين يصف أجزاء التأمين التي لديك تغطية لهاالتأمينبمجرد االنتهاء من  . 

 

االتصال  متطلبات   

التأمين إلى االنضمام من تتمكن حتى التالية المتطلبات استيفاء يجب : 

عاًما 64 تبلغ لم ولكنك عاًما 18 بلغت لقد . 
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ال عمل  وقت مع أشهر ستة عن تقل  ال  متواصلة لفترة دائم بشكل  عملت قد كنت الطلب، تقديم وقت في  

األسبوع في ساعة 17 عن يقل  . 

 

للعمل  تماما الئق أنت . 

التأمين وكالة من االجتماعي التأمين مزايا على الحصول لك ويحق السويد في ومسجل  مقيم أنت  

األمر لزم إذا السويدية االجتماعي  ، 

 

المستقبل  في البطالة أو باإلنهاء إشعار بأي  علم على تكن لم الطلب، تقديم وقت وفي . 

 

االنسحاب حق   

يجب الحالة، هذه في .يوًما  30 غضون في بالتأمين اتصالك إلغاء لك يحق التأمين، إشعار استالمك  بعد  

يوًما  الثالثين فترة خالل بك الخاصة التأمين شركة أو للتأمين سيفلي  شركة إخطار عليك . 

 

إليك رده فسيتم القسط، دفعت قد كنت وإذا قسط، أي  دفع إلى تضطر فلن االنسحاب، حق مارست إذا  

تأميني غطاء أي  لديك يكن لم أنه يعني فهذا االنسحاب، حق  مارست إذا .السحب حق ممارسة بعد . 

 

المفعول ساري التأمين ويصبح التأمين شركة مسؤولية وقت يبدأ عندما  

ا التأمين شركة مسؤولية احتساب يتم طلبك للتأمين سيفلي  شركة ستالمال التالي اليوم من اعتباًر  

بدوره وهذا  .التأمين إلى  لالنضمام طلبك  على الموافقة بشرط للمجموعة، كممثل  التأمين إلى لالنضمام  

أعاله 3.2 للقسم وفًقا االنضمام متطلبات  جميع واستيفاء المكتملة الطلب مستندات استالم يتطلب . 

في تبدأ  عندما أيًضا وهو التأمين، إشعار من التأمين ةشرك مسؤولية فيه تبدأ الذي  الوقت أيًضا يظهر  

التأمين  عقد إبرام ويتم التأمين غطاء خالل من التغطية . 

 

  التجديد

شركة قبل  من أو قبلك من التأمين إنهاء يتم لم إذا  شهر كل  التأمين تجديد ويتم واحد شهر التأمين مدة  

 .التأمين

 

التأمين عقد في التغييرات   

التأمين قسط وكذلك التأمين شروط تغيير التأمين لشركة يحق التأمين، بتجديد يتعلق فيما . 

في التغييرات كانت إذا .يوًما  30 مدته خطي إشعار مع التأمين وأقساط شروط على تغييرات إجراء يتم  

تغيير تأمينال لشركة يحق الحكومية، اللوائح أو المرسوم أو القانون في تغيير عن ناتجة واألحكام الشروط  

يمكن حكومية الئحة أو مرسوم أو لقانون تعديل  عن  ناتج تعديل  أي  .التأمين فترة  خالل واألحكام الشروط  

ا التنفيذ حيز يدخل  أن فوًر . 

 

واالقساط المدفوعات   

المجموعة وتكوين بعمرك يتعلق فيما تحديده ويتم مرة كل  في واحد لشهر التأمين قسط احتساب يتم ، 

القسط حجم .المخاطر  لتقييم الصلة ذات والقواعد الحالية األقساط ورسوم العمر ومتوسط الجنس مثل   

مقدًما  شهرًيا القسط عن اإلعالن يتم .بك الخاص التأمين بيان في مذكور . 
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إنهاء التأمين لشركة يحق ثانوية، أهمية ذا التأخير يكن ولم المحدد، الوقت في القسط دفع  يتم لم إذا  

هذا خالل القسط دفع يتم لم إذا باإلنهاء، الكتابي اإلشعار إرسال من يوًما 14 بعد اإلنهاء يسري  .التأمين  

 .الوقت

الدفعة على التغيير يسري  .(3.5 أعاله انظر) بالتجديد يتعلق فيما التأمين قسط تغيير التأمين لشركة يجوز  

بالتغيير للتأمين سيفلي شركة أو لتأمينا شركة إبالغك من األقل  على يوًما 30 بعد تحدث التي الشهرية . 

 

  االستكمال 

من أشهر 3 غضون في القسط دفع تم إذا السابق حده إلى استئنافه فيمكن العمل، عن التأمين توقف إذا  

مرة ذلك بعد التأمين تطبيق سيتم .األقساط  دفع عدم بسبب العمل  عن التأمين فيه توقف الذي  اليوم  

يتم لم قسط أول كان إذا التأمين استئناف يمكن ال .القسط  دفع فيه تم الذي  لليوم التالي اليوم  في أخرى   

المجدد  التأمين أو الالحقة األقساط فترات على فقط ينطبق فهو دفعه، . 

  

صالح غير فيه التأمين كان الذي  الوقت خالل حدثت التي التأمين أمور يغطي ال فإنه التأمين، استئناف تم إذا . 

وقعت أحداث عن نتجت ولكنها التأمين استئناف بعد تنشأ التي  التأمين مسائل  على ينطبق ال أنه كما  

دفع فيه  تم الذي  لليوم التالي اليوم في إال التأمين شركة مسؤولية تبدأ ال .صالح  غير التأمين كان عندما  

التأمين قسط . 

 

المعلومات  تقديم واجب  

أو التأمين عن لإلعالن مهمة تكون قد التي المعلومات جميع الطلب في تذكر بأن القانون بموجب ملزم أنت  

الطلب  تقديم عملية أثناء المطروحة األسئلة جميع على وصحيحة كاملة إجابات وتقديم تجديده، . 

 

  التحويل

التأمين رهن أو تحويل  يمكن ال  

 

التأمين ينتهي  عندما   

 

التأمين انتهاء  

عاًما  67 العمر من تبلغ الشهر يلي الذي الشهر من األول اليوم  

األسبوع  في ساعة 17 من أقل  وتعمل  التقاعد تبدأ أو تتقاعد عندما  

مشابًها تعويًضا أو سنوًيا راتًبا تتلقى كنت إذا  

ا 36 مجموعه ما التأمين  شركة دفعت  أن بعد غير البطالة أو العمل  عن العجز استحقاقات من شهًر  

 ، الطوعية

الموت حالة في  

اتفاقية بإنهاء المجموعة  ممثل  قام إذا أو التأمين، شركة بواسطة  أو بواسطتك التأمين نهاءإ تم إذا  

أدناه  انظر المجموعة،  

تعد لم أو  / و السويدي  االجتماعي بالتأمين التغطية عن توقفت أو / و البالد خارج إلى لالقامة انتقلت إذا  

السويد في مسجالً  . 
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التأمين  إنهاء   

وقت أي  في التأمين إنهاء عليه المؤمن بصفتك لك يحق . 

قدمت إذا أو األقساط دفع عدم بسبب فقط التأمين فترة خالل التأمين إنهاء التأمين لشركة يحق  

صحيحة غير ألسباب تأمينية تغطية منحك إلى أدت صحيحة غير معلومات . 

يوًما 30 مدته إشعار مع التأمين، فترة نهاية حتى التأمين إنهاء أيًضا التأمين لشركة يحق . 

دائًما كتابًيا التأمين شركة إنهاء يكون أن يجب . 

هذا يعني .المجموعة اتفاقية في عليه االتفاق تم لما وفًقا المجموعة اتفاقية إنهاء المجموعة لممثل  يحق  

من واحد شهر قبل  ليس ولكن اإلنهاء، في المحدد اليوم في صالحيتها تنتهي التأمينات جميع أن اإلنهاء  

اإلنهاء تاريخ . 

 

الالحقة  الحماية  

ا الخدمة  انتهاء  بعد الحماية في حق يوجد ال التأمين، لطبيعة نظًر . 

 

التأمين  استمرار   

التأمين استمرار  في حق فال التأمين لطبيعة نظرا . 

 

 الوصفة   

ال موعد في دعوى  رفع عليك فيجب أخرى، تأمينية تغطية أو تأميني بتعويض المطالبة في ترغب كنت إذا  

هذه أو التعويض هذا التأمين عقد بموجب تخول التي العالقة حدوث وقت من سنوات عشر يتجاوز  

 .الحماية

لرفع الزمنية المهلة فإن أعاله، المحدد الوقت غضون في التأمين شركة إلى المطالبة قدمت قد كنت إذا  

المطالبة بشأن نهائًيا موقًفا اتخذت أنها التأمين شركة إعالن من أشهر  ستة دائًما هي الدعوى  . 

 

التأمين  بشأن  خاصة حكامأ  

 

التأمين ومبلغ التأمين من الغرض   

أثناء أو الطوعية غير البطالة أو العمل، عن التام العجز من معاناتك حالة في هو، التأمين من الغرض  

عليه المتفق األقصى الحد حتى الثابتة، اليفالتك سداد األقل، على يوًما 14 لمدة المستشفى في اإلقامة  

التالي النحو على النفقات عن للمبلغ، : 

_ 

فيها  تعيش التي الشقة أو بالمنزل المتعلقة القروض على الفائدة أو اإليجار  

المنزل  تأمين  

والتلفزيون  واإلنترنت الهاتف  

  الكهرباء

القمامة  جمع  

المياه تسخين  

المجتمع جمعية أو المستأجرين المالكين لجمعية الرسوم  
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مرآب  / السيارات لوقوف مساحة  

والضرائب  السيارات على التأمين  

_ 

السداد في  بالتأخر المتعلقة المصاريف أو الرسوم سداد يتم ال . 

المبلغ يغطي حتى بانتظام ومراجعته بعناية بتأمينه تقوم الذي  الشهري  المبلغ واختيار حساب عليك يجب  

عند لديك كان ما بقدر أعاله،  المذكورة النفقات يقابل  مبلًغا التأمين يعوضك .الثابتة  تكاليفك عليه المؤمن  

سويدية كرونة 10000 هو تأمينه يمكنك الذي  الشهري  للمبلغ األقصى الحد .عليه المؤمن الحدث وقوع . 

تتوافق وأنها أعاله مذكورةال النفقات لديك أن من التحقق التأمين لشركة يحق التأمين، قضية تسوية عند  

شهر  كل  عليه المؤمن الشهري  المبلغ مع  األقل  على . 

االتصال يمكنك التأمينية، التغطية منحك بعد الشهري التأمين مبلغ إنقاص أو زيادة في ترغب كنت إذا  

للتأمين سيفلي بشركة . 

الزيادة هذه على الحصول أجل  من .الثابتة تكاليفك زيادة شريطة التأمين مبلغ لزيادة بطلب التقدم  يمكنك ، 

بالنسبة .الزيادة طلب تقديم وقت أعاله 3.2 النقطة في عليها المنصوص التوصيل  شروط استيفاء يجب  

جديدة تأهيل  فترة تطبيق يتم المتزايد، التأمين لمبلغ . 

ذكورةالم الثابتة مصاريفك وتدفع متأخرات شكل  على شهرًيا  المصرفي لحسابك التأمين تعويض دفع يتم  

التأمين  في التصرف أو نقل  في الحق لديك ليس .أعاله . 

 

 

التأمين يغطيها التي األحداث  

 

 :يغطي التأمين األحداث التالية

العمل عن التام العجز   

الطوعية غير البطالة  

األقل على  يوًما 14 لمدة المستشفى في البقاء  

 

أعاله القاموس في الطوعية غير والبطالة العمل  عن التام العجز تحديد تم . 

من أي  استبعاد يمكن ال وبالتالي األحداث، من مختلفة أنواًعا يغطي كان لو حتى كامالً  تأميًنا التأمين يعتبر  

التأمين من األحداث  

 

التعويض  في الحق  

 

العمل  عن التام العجز  

تعويض على الحصول لك يحق ،(التأهيل  فترة) األقل  على يوًما 30 لمدة بالتأمين مغطى تكون أن بشرط  

شهرًيا التعويض ُيدفع العمل، عن التام العجز من مستمرة فترة كل  عن .كاملة إعاقة من تعاني كنت إذا  

ا عشر اثني أقصاها لمدة شهًر . 

ا تكون أن شريطة ا التعويض دفع يتم ،(انتظار فترة) يوًما 30 لمدة العمل  عن عاجًز اليوم من اعتباًر  

مبلغ من 1/30 العمل  فيه تستطيع ال يوم كل  عن هو التعويض .العمل  عن لعجزك عشر الخامس  
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تحت تكون أن يجب المرض، فترة خالل .الشهر في سويدية كرونا 10000 أقصى بحد ذلك، ومع التأمين،  

الطبيب وتعليمات إرشادات تتبع وأن مستمر طبي إشراف . 

أخرى  مرة العمل  في والبدء العمل  إلى العودة تعويض، على الحصول فيها لك يحق فترة خالل حاولت، إذا ، 

شهر من أقل  لمدة المحاولة استمرت إذا التأمين تعويض على الحصول في حقك على يؤثر ال هذا فإن . 

تعويض على  الحصول لك  يحق ال ذلك، ومع .جديدة  انتظار فترة تطبيق يتم وال المرض فترة نفس تعتبر  

فترة خالل العمل  إلى للعودة أقصى كحد واحدة بمحاولة القيام يمكنك  .راتبك فيه تتلقى الذي  الوقت خالل  

 .التعويض 

شرط فإن العمل، عن  عجزك استعدت ثم األقل  على يوًما 30 لمدة العمل  عن  بالعجز تأثرت قد كنت إذا  

هو إضافي لتعويض استحقاقك : 

 

ا تكون أن يجب عن الجديد العجز سبب كان إذا األقل  ىعل متتالية يوًما 30 لمدة العمل  على تماًما قادًر  

العمل  عن  األصلي العجز سبب عن مختلًفا  العمل  . 

 

ا تكون أن يجب هو العمل  عن الجديد العجز  سبب كان إذا األقل  على يوًما 180 لمدة العمل  على تماًما قادًر  

العمل  عن األصلي العجز سبب نفس ، 

هذا ينطبق .للمرض  فترة  آخر انتهاء وقت من بةمحسو أسبوعين، عن تقل  التي المرض فترات باستثناء  

التأمين فترة بداية من يوًما 30 تبلغ التي التأهيل  فترة خالل العمل  على القدرة عدم من تعاني كنت إذا أيًضا . 

 

خاصة استثناءات : 

بسبب  العمل  عن العجز عن التعويض دفع يتم ال  

اإلجهاد  فعل  رد أو االكتئاب مثل  وتربالت  المرتبطة واألمراض  االضطرابات، أو العقلي المرض  

طبيعًيا  حمًلا المختص الطبيب يعتبرها الحمل  أثناء بالحمل  مرتبطة حالة  

الجراحة مثل  المرخصون، الصحية الرعاية متخصصو يطلبه لم الذي  أو طبياً  المبرر غير الطبي العالج  عواقب  

ترميمية  جراحة تعد ال التي التجميلية  

غضون في األعراض ظهرت إذا العجز أو اإلصابة أو  االضطرابات أو المرض عن التأمين تعويض ُيمنح ال  

ا عشر اثني يصبح أن بعد إال السبب أو التشخيص تحديد تعذر لو حتى التنفيذ، حيز التأمين دخول قبل  شهًر  

اثني عن تقل  ال متواصلة لفترة أعراض أي  عليك ظهرت  أو عالجك يتم لم إذا .(األعراض بند) سارًيا التأمين  

ا عشر يتم لم الذي  الضرر عن تعويض على الحصول يمكنك مباشرة، عليه المؤمن الحدث قبل  شهًر  

الحكم  هذا بموجب مسبًقا تعويضه . 

 

الطوعية غير البطالة   

العمل  عن عاطالً  أصبحت إذا تعويض على الحصول لك يحق  التالية، الشروط تستوفي أن بشرط . 

(التأهيل فترة ) األقل  على يوًما 120 بعد أنشطتك عن  توقفت أو / و باإلنهاء إخطارك تم قد تكون أن يجب  

التأمين فترة انتهاء قبل  بدأت قد  اإلجبارية البطالة تكون أن ويجب التأمين فترة بدء بعد . 

لديك كان إذا :العمل  عن عاطالً  تصبح أن قبل  لديك  كان الذي  العمل  نوع على اعتماًدا الشروط تختلف  

الخاص لحسابك تعمل  كنت إذا أو المدة محددة وظيفة أو دائمة ظيفةو . 
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الفصل  أو  التسريح بسبب وظيفتك فقدت إذا تعويض دفع يتم دائم، بشكل  عملوا الذين ألولئك بالنسبة  

على ساعة 17 غطى قد عملك يكون أن  يجب .شخصية ألسباب الفصل  يتم أال بشرط العمل، قلة بسبب  

األقل  على أشهر ستة دةلم األسبوع في األقل  . 

 

دفع يتم األسبوع، في األقل  على ساعة 17 غطت المدة محددة وظيفة لديهم الذين ألولئك بالنسبة  

في النية كانت إذا عملك يمدد  لم أو التوظيف، فترة نهاية  قبل  عملك بإنهاء العمل  صاحب قام إذا تعويض  

وإما تمديده، األصل  : 

ا 12 عن تقل  ال التأمين إلى انضمامك عند المطبق مل الع لعقد وفًقا العمل  فترة كانت تمديد وتم شهًر  

ا 12 عن يقل ال بما الحًقا العمل  فترة أو  شهًر  

العمل صاحب نفس لدى  دائم بشكل  العمل  لك سبق . 

 

الفصل  أو الفصل  بسبب وظيفتك فقدت وإذا األوان قبل  عملك إنهاء تم إذا فقط التعويض دفع يتم  

اليوم من أطول لفترة التعويضات دفع يتم ال .شخصية ألسباب الفصل  يتم أال طبشر العمل، قلة بسبب  

التوظيف فترة فيه ستنتهي كانت الذي  . 

العمل  أو االختبار، تحت العمل  نتيجة البطالة حالة في أو جزئي بدوام البطالة حالة في تعويض أي  دفع يتم ال  

المدة المحدد العمل  وقت انتهاء أو مي،الموس  العمل  أو المؤقت، العمل  أو المدة، محدد العام . 

بسبب عملك عن توقفت إذا تعويض دفع يتم الخاص، لحسابهم يعملون كانوا الذين ألولئك بالنسبة  

السلطة وأبلغت المعقولة المعيشة تكاليف لتغطية كاف   عمل  على الحصول من تتمكن لم  أنك حقيقة  

ضريبة  على افقتكمو  إلغاء يجب  أنه أو / و ساكن عملك بأن المختصة  (F)   . 

التعويض دفع يتم ،(االنتظار  فترة) يوًما 30 لمدة طوعي غير بشكل العمل  عن عاطالً  تكون أن شريطة  

ا عن عاطالً  فيه تكون يوم كل  عن هو التعويض .الطوعية غير للبطالة عشر الخامس اليوم من اعتباًر  

شهرًيا سويدية كرونا 10000 أقصى  بحد ذلك، ومع التأمين، مبلغ من 1/30 كرهاً  العمل  . 

 

أخرى  مرة لك يحق األقل، على يوًما 30 لمدة الطوعية غير البطالة عن بالفعل  تعويض دفع يتم عندما  

يوًما 180 لمدة كامل  بدوام عملت قد تكون أن بشرط الطوعية، غير البطالة عن تعويض على الحصول  

فترة تطبيق يتم ذلك، ومع .الطوعية غير  البطالة بسبب اتعويًض  فيها تلقيت مرة آخر منذ األقل  على متتالًيا  

فترة خالل العمل  عن عاطالً  أصبحت إذا أيًضا هذا ينطبق .(أعاله انظر) يوًما  30 مدتها جديدة سحب  

إلى نقله يتم الذي  االختبار تحت العمل  تضمين يتم .التأمين فترة بداية من يوًما 180 تبلغ التي التأهيل   

التأهيل إلعادة المطلوبة يوًما 180 في دائمة وظيفة . 

 

في حقك إيقاف فسيتم البطالة، عن التأمين تعويض فيها تلقيت فترة خالل الوالدين إعانة تلقيت إذا  

ا 18 من أكثر  ليس ولكن الوالدين، إعانة تلقي عن تتوقف حتى مؤقًتا التعويض أصبحت الذي اليوم من شهًر  

التأمين تعويض على تحصل لن الوالدين، مخصصات فيه تتلقى ذي ال  الوقت خالل .العمل  عن  عاطالً  فيه . 
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المستشفى في اإلقامة   

واحدة لمرة تعويًضا التأمين يوفر ،(التأهيل  فترة) األقل  على يوًما 30 لمدة بالتأمين مغطى تكون أن بشرط  

مع يتوافق واحدة لمرة التعويض .األقل  على يوًما 14 لمدة انقطاع  دون المستشفى في مكوًثا كنت إذا  

المحدد  التأمين مبلغ . 

 

العالج عن تعويض على الحصول أخرى  مرة لك يحق االستشفاء، مقابل  بالفعل  التعويض دفع يتم عندما  

تلقيت مرة آخر منذ األقل  على متتالًيا يوًما 180 لمدة كامل بدوام عملت قد تكون أن بشرط المستشفى، في  

المستشفى في لعالجا بسبب تعويًضا فيها . 

 

خاصة استثناءات   

غضون في األعراض ظهرت إذا العجز أو اإلصابة أو  االضطرابات أو المرض عن التأمين تعويض ُيمنح ال  

ا عشر اثني يصبح أن بعد إال السبب أو التشخيص تحديد تعذر لو حتى التنفيذ، حيز التأمين دخول قبل  شهًر  

اثني عن تقل  ال متواصلة لفترة أعراض أي  عليك ظهرت  أو عالجك يتم لم إذا .(األعراض بند) سارًيا التأمين  

ا عشر يتم لم الذي  الضرر عن تعويض على الحصول يمكنك مباشرة، عليه المؤمن الحدث قبل  شهًر  

الحكم  هذا بموجب مسبًقا تعويضه . 

 

تأمين فترات عدة  

والبطالة العمل  عن العجز من فترات عدة عن ًراشه 36 أقصاها لمدة تعويض تقديم يمكن المجموع، في . 

 

بالتعويض  المطالبة كيفية  

بي أيه آدمين آند  كليمز بي تي شركة مطالبات إدارة ستتولى التأمين، شركة عن نيابة   TPA Claim & admin 

AB بمطالبتك ممكن وقت أقرب في كتابًيا  أيه بي تي  شركة  إخطار إلى تحتاج لذلك  .مطالبتك معالجة  

أيه بي تي شركة ويب موقع على إصابتك عن اإلبالغ يمكنك .بالتعويض   www.tpaclaims.se  أيًضا يمكنك  

جميع تقديم عليك يجب .031105883 على الهاتف عبر  أيه بي تي شركة من مطالبة نموذج طلب  

في الحق تقييم من تتمكن حتى  التأمين، شركة عن نيابة  أيه بي تي شركة تطلبها التي المستندات  

شركة إلى بالبريد إرسالها أو اإللكتروني الموقع على المحددة بالطريقة المستندات إرسال يجب .التعويض   

بي أيه  آدمين آند كليمز أيه بي تي   TPA Claim & admin AB، البريد ، جوتنبرج  63 416 ،20 جابيروجاتان سودرا  

 .skada@tpaclaims.se:اإللكتروني

 

التأمين  شركة مسؤولية تحديد  

 

كاملة  غير أو صحيحة غير معلومات  

عن عليه للمؤمن حدث وقوع بعد التأمين شركة من بالتعويض بالمطالبة آخر شخص أي  أو أنت قمت إذا  

في الحق لتقييم أهمية ذا شيئ  اخفاء أو الكذب  أو صحيح غير بشكل  ذكرت جسيم إهمال خالل من أو قصد  

حسب اختزاله يمكن ذلك بخالف دفعه سيتم كان الذي  التعويض فإن أمين،الت من تعويض على الحصول  

الظروف  ضوء في المعقول . 

 



 
 

Safely Insurance | Payment Protection Insurance Terms | Valid from 2021-08-01 
 

 

الخارج  في الصالحية   

والنرويج السويد) الشمال دول خارج  تقيم عندما والبطالة العمل  عن بالعجز المتعلق التأمين ينطبق  

ال .التأمين تطبيق فسيتوقف الشمال، منطقة خارج بلد إلى انتقلت إذا .محدودة لفترة (والدنمارك وفنلندا  

األطباء لزيارات الشمال لدول  المؤقتة الزيارات  بسبب منقطعة األوروبي الشمال بلدان خارج اإلقامة تعتبر  

ذلك شابه ما أو اإلجازات أو العمل  رحالت أو المستشفيات  في الرعاية أو . 

 

التأمين  بقضايا التعريف  

فإن عواقبها، بتفاقم قمت أو جسيم إهمال خالل من  أو قصد عن تأمين قضية في تسببت قد كنت إذا  

المسؤولية من خالية التأمين شركة . 

 

خطر عمل   

الداخل في نشًطا له المؤمن كان عندما حدثت التي التأمين حاالت  على التأمين ينطبق ال  

التدريب  ذلك في بما السيارات، رياضة  

الصخور تسلق  

النخبة مستوى  على المالكمة  

حطام في أو الكهوف في الجليد، تحت الغوص االنفرادي، الغوص مترا، 18 عن تزيد أعماق على الغطس  

 .السفن

المناطق في المغامرات أنشطة أو  االستكشافية الرحالت أو المغامرة رياضات أو الشديدة الرياضات  

االستوائية المناطق أو القطبية  

والطيران اآللي، والطيران المنطاد، ذلك في بما الجوية والرياضات ،المتقدم والطيران العسكري، الطيران  

الورقية بالطائرة الطيران أو الشراعي والطيران بالمظالت، والقفز الشراعي،  

شابه  ما أو الجوي  البهلوان أو كالبهلوان  

سريرية  تجربة  

ذلك  شابه ما أو يالشخص الحارس أو الجندي  أو الحارس مثل  خاص بشكل  بالمخاطر  المحفوفة المهن  

الصحيحة  المعدات ارتداء يتم لم إذا خاصة، حماية معدات تتطلب التي  األنشطة  

للسعر األساسي المبلغ عن يزيد تعويض على عليه المؤمن فيها حصل  التي الرياضية األحداث . 

 

الجسيم اإلهمال    

سبيل  على الجسيم، إهمالك بسبب عواقبها تفاقمت أو الجسيم إهمالك عن ناجمة إصابتك كانت إذا  

تأثير بسبب أو المنشطات  أو المخدرة العقاقير أو األخرى  المسكرات أو الكحول تأثير بسبب المثال  

التأمين تعويض  ينخفض أن يمكن طبيب،  لوصفة وفًقا الطبية لألغراض  استخدامها يتم لم التي العقاقير  

جزئًيا  أو كلًيا . 

 

فشلت أو بمستند تعهدت أنك افتراض من بد ال كان إذا جزئًيا أو لًياك التأمين تعويض تخفيض أيًضا يمكن  

الضرر بحدوث كبيرة مخاطر على ينطوي  التصرف في الفشل أو الفعل  أن العلم مع التصرف في . 

 



 
 

Safely Insurance | Payment Protection Insurance Terms | Valid from 2021-08-01 
 

يؤدي  أن يمكن والذي  بسببه، تفاقم أو إجرامًيا فعًلا  ارتكبت أو مشاركتك حقيقة عن ناتًجا الضرر كان إذا  

جزئًيا  أو كلًيا التأمين تعويض تخفيض فيمكن السجن، إلى السويدي  ونللقان وفًقا . 

 

القهرية القوة   

الدفع أو التأمين قضية تحليل  تأخر إذا تحدث قد التي المالية األضرار عن مسؤولة ليست التأمين شركة  

أو العمل  سوق في الصراع أو الحكومية اإلجراءات أو القانون أو السياسية االضطرابات أو الحرب بسبب  

بشكل  المنع أو التنبؤ التأمين لشركة يمكن ال وعواقبه التأمين شركة سيطرة عن خارج آخر حدث أي   

 .معقول

 

السياسية االضطرابات أو الحرب حالة في الخارج  في البقاء أو الحرب في المشاركة   

ال .إليها السفر  بعدم الخارجية وزارة تنصح منطقة أو دولة إلى عليه المؤمن يسافر عندما التأمين ينطبق ال  

يمكن والتي اإلقامة أو الرحلة هذه من واحد عام خالل تنشأ التي التأمين حاالت على أيًضا التأمين ينطبق  

االضطرابات أو للحرب نتيجة  اعتبارها . 

إذا األول، الشهر خالل التأمين يسري  عليه، المؤمن بها يوجد منطقة في اضطرابات أو حرب اندالع  حالة في  

االضطرابات  أو الحرب في طواعية عليه المؤمن يشارك لم . 

 

السويد  في الحرب  

أمور بين من يعني، مما معينة، تأمين حاالت على خاص قانون تطبيق يتم السويد، في الحرب اندالع  حالة في  

(الحرب قسط) إضافي قسط خصم يمكن أنه أخرى،  

 

نوافق لم إذا   

آدمين آند كليمز  أيه بي تي مطالبات إلى الرجوع األول المقام في عليك فيجب ما، قرار عن اضًيار  تكن لم إذا  ، 

يمكنك المراجعة، هذه بعد راضًيا تكن لم إذا .النظر إعادة وطلب (جوتنبرج  63 416 ،20 جابيروجاتان جنوب  

التأمين شركة إلى شكوى إرسال : 

 

Maiden Life & General  

Klarabergsviadukten 70 

Box 70396 

107 24 Stockholm 

Sweden 

Email: customer.relations@maideniis.com 

 

القضية في النظر إلعادة خيارات عدة فهناك التأمين، بشركة االتصال بعد راض   غير تزال ال كنت إذا . 

 

 

 

 

 

جنرال  اند اليف  مايدين شركة  

70 سفيادوكتنكالرابيرج  

70396 .ب.ص  

 ستوكهولم  24 107

 السويد 

اإللكتروني البريد : 

customer.relations@maideniis.com  

mailto:customer.relations@maideniis.com
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التأمين شركة مراجعة مجلس  

مجلس يتكون .التأمين شركة مراجعة مجلس قبل  من التأمين قضية في النهائي القرار مراجعة  يمكن  

ومدير مؤهل  ومحامي الشخصي، التأمين مجال في عديدة سنوات بخبرة يتمتع مستقل  خبير من اإلدارة  

انشورانس فيرست شركة التأمين، شركة مراجعة مجلس .المخاطر تقييم ومدير التأمين شركة مطالبات  

برججوتن 63 416 ، 20 جابيروجاتان سودرا بي، ايه . 

 

العامة الشكاوي مجلس   (ARN) 

القضايا في المجلس ينظر ال .قضيتك لمحاكمة العامة الشكاوي  مجلس إلى اللجوء أيًضا يمكنك  

الشكاوي  مجلس :العنوان  .الطبية التقييمات أو سويدية كرونا 2000 عن تقل  التي بالمبالغ المتعلقة  

ستوكهولم 23 101 ،174 .ب .ص ،(ARN) العامة . 

 

الشخصي الضرر فحص مجلس   (PFN)  

الشخصي الضرر فحص مجلس يختص   (PFN) العنوان .الطبيب من بياًنا تتطلب التي الطبية بالقضايا : 

ستوكهولم 50 104 ،24067 .ب.ص  الشخصي الضرر فحص مجلس . 

 

  المستهلكين تأمين وكالة

على التأمين وكالة :التالي العنوان من التأمين قضايا حول عامة وإرشادات معلومات على الحصول يمكن  

ستوكهولم 51 104 ،24215 ب.ص ، المستهلكين . 

 

البلدية  وفق المستهلك إرشادات  

العامة والنصائح بالمعلومات المستهلكين يساعد الذي  المستهلك دليل  لديها بلدية كل  . 

 

المنازعات لفض البديلة الحلول    

االلكتروني الموقع زيارة أيًضا يمكنك  www.ec.europa.eu/consumers/odr  النزاعات لحل . 

 

عامة  محكمة قبل من التأمين بعقود المتعلقة المنازعات في الفصل يمكن المنازعات . 

 

 الوكالء 

الوكيل  تكاليف التأمين يسدد ال . 

 

واللغة القانون اختيار   

مثل  بالتأمين، المتعلقة االتصاالت جميع تتم .هذا التأمين شرط على به المعمول السويدي  القانون ينطبق  

السويدية باللغة المطالبات وتسوية واألحكام والشروط التأمين  إشعار . 

 

 


