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 شركة سيفلي للتأمين 

 حماية الدفع - شركة سيفلي للتأمين

 وبعدهء معلومات ما قبل الشرا

 2021-08 -1شركة سيفلي للتأمين حماية الدفع معلومات قبل الشراء وبعده | صالح من 

 

 

 

مهم أن تقرأ المعلومات الواردة في المستند. هذه هي المعلومات التي يحق لك الحصول عليها من ال

فمن األفضل  ، بموجب القانون. إذا تلقيت هذا المستند عن طريق البريد اإللكتروني أو قرأته على الويب

 طباعة المستند أو حفظه على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. 

 

لشركة سيفلي لدفع معلومات ما قبل الشراء وبعده هي مجرد وصف موجز لشروط وأحكام حماية ا

على ، حيث يظهر النطاق بالكامل وجميع القيود واالستثناءات،  . تتوفر شروط التأمين الكاملةللتأمين

www.safely.se  :أو يمكن الحصول عليها من خدمة عمالء شركة سيفلي للتأمين عبر البريد اإللكتروني

kundservice@safely.se. 
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فقدان  شركة سيفلي للتأمين "حماية الدفع" هو تأمين جماعي طوعي يمكنه تقديم تعويض شهري في حالة  

الدخل بسبب البطالة اإلجبارية أو العجز التام عن العمل بسبب مرض أو حادث وفي حالة اإلقامة في 

يوًما على األقل، من أجل تغطية التكاليف الفعلية الخاصة. ومن األمثلة على هذه  14المستشفى لمدة 

/ اإلنترنت / التلفزيون، والكهرباء   التكاليف الثابتة رسوم اإليجار أو السكن، والتأمين على المنزل، والهاتف

 .المنزلية، وإيجار أماكن وقوف السيارات، وضريبة السيارة

 

 من الذي يمكن أن يكون مرتبطا بالتأمين؟ 

 

 :يجب استيفاء المتطلبات التالية حتى تتمكن من االنضمام إلى التأمين

أنت مسجل ومقيم في السويد ويحق لك الحصول على مزايا التأمين االجتماعي من وكالة التأمين  

 .السويدية إذا لزم األمراالجتماعي  

 .عاًما 64عاًما ولكنك لم تبلغ   18لقد بلغت 

في وقت تقديم الطلب، كنت قد عملت بشكل دائم لمدة ستة أشهر متتالية على األقل مع وقت عمل ال  

 .يقل عن سبع عشرة ساعة في األسبوع

 .أنت الئق تماًما للعمل ولست على علم بفصل وشيك وقت تقديم الطلب

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

 

يجب استيفاء جميع الشروط المذكورة أعاله، وإال فقد يتم تخفيض الحق في تعويض التأمين كلًيا أو جزئًيا  

 .ويمكن إنهاء التأمين

 

 ماذا يغطي التأمين؟ 

 اقرأ شروط وأحكام التأمين للحصول على وصف كامل لنطاق التأمين 

 

 في حالة العجز التام عن العمل

عن العمل، والتعويض يتوافق مع مبلغ التأمين   يعوض التأمين في حالة فقدان الدخل بسبب العجز التام

 .كرونا سويدية في الشهر 10000الشهري المتفق عليه، ولكن ليس أكثر من 

 

 في حالة البطالة اإلجبارية 

يوفر التأمين تعويًضا إذا أصبحت، بصفتك موظًفا دائًما أو عاماًل لحسابك تابًعا لصندوق تأمين بطالة 

ًها خالل فترة التأمين. يتوافق التعويض مع مبلغ التأمين الشهري المتفق  معترف به، عاطاًل عن العمل كر

 .كرونا سويدية شهرًيا 10000عليه، ولكن ليس أكثر من 

 

 أثناء اإلقامة في المستشفى

يوًما، يتم تقديم ميزة لمرة واحدة تقابل مبلغ التأمين  13في حالة اإلقامة في المستشفى لمدة تزيد عن 

 .الشهري المختار
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 مبلغ التأمين والقسط؟ 

٪ من مبلغ التأمين المختار. يتم الخصم شهرًيا مقدًما ويتم إصدار فاتورة 6.5يبلغ قسط التأمين الشهري 

 .بواسطة شركة فيرست انشورانس ايه بي   نيابة عن شركة التأمين 

 

 استثناءات وقيود مهمة 

على وصف كامل لجميع التقييدات واالستثناءات. فيما   من المهم أن تقرأ شروط وأحكام التأمين للحصول

 .يلي بعض األمثلة على التقييدات واالستثناءات المهمة

 

 إجازة مرضية )عدم القدرة على العمل( 

ال يعوض التأمين في حالة المرض أو االضطرابات أو اإلصابة أو العجز إذا كانت األعراض ظاهرة أو موجودة  

في غضون اثني عشر شهًرا قبل سريان مفعول التأمين، حتى لو تعذر تحديد التشخيص أو السبب إال بعد  

، إذا كنت خالًيا تماًما من العالج واألعراض لفترة متواصلة ال تقل  سريان مفعول التأمين. من ناحية أخرى 

عن اثني عشر شهًرا قبل المطالبة بالتعويض مباشرة، يتم منح تعويض عن الضرر الذي لم يكن سيؤدي  

 .في السابق إلى تعويض بموجب بند األعراض

 

 ال يتم دفع التعويض عن العجز عن العمل بسبب 

 ت، أو مرض مرتبط بالتوتر مثل االكتئاب أو رد فعل اإلجهاد مرض عقلي أو اضطرابا 

 حالة مرتبطة بالحمل أثناء الحمل يراها الطبيب المختص طبيعية أثناء الحمل

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

 .ةالتجميلية التي ال تعد جراحة ترميمي

 

 البطالة غير الطوعية

ال يقدم التأمين تعويًضا عن البطالة لبعض الوقت أو في حالة البطالة نتيجة لعقد محدد المدة أو عمل  

تحت االختبار أو العمل في المشروع أو نهاية وظيفة موسمية. ال يتم دفع التعويض أيًضا في حالة اإلنهاء  

 .بسبب سوء اإلدارة أو البطالة بسبب اإلنهاء الذاتي

 

 يوًما على األقل 14ى لمدة البقاء في المستشف

ال يعوض التأمين في حالة المرض أو االضطرابات أو اإلصابة أو العجز إذا كانت األعراض أو عدم الراحة  

ظاهرة أو كانت موجودة قبل دخول التأمين حيز التنفيذ، حتى لو تعذر تحديد التشخيص أو السبب إال بعد  

ت خالًيا تماًما من العالج واألعراض لفترة متواصلة ال تقل  سريان مفعول التأمين. من ناحية أخرى، إذا كن

عن اثني عشر شهًرا قبل المطالبة بالتعويض مباشرة، يتم منح تعويض عن الضرر الذي لم يكن سيؤدي  

 .في السابق إلى تعويض بموجب بند األعراض

 

 ما هو وقت التأهيل؟ 

يوًما للبطالة غير الطوعية. يتم احتساب فترة   120عن العمل ويوًما للعجز   30التأمين لديه فترة تأهيل 

التأهيل من اليوم األول للتأمين ويجب أن يكون المؤمن عليه قد دفع قسط التأمين خالل تلك الفترة ليحق  

 .له الحصول على تعويض تأميني، في حالة العجز التام عن العمل أو البطالة غير الطوعية
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يل قد انقضت قبل أن تتمكن من المطالبة بالتعويض عن العجز عن العمل أو  يجب أن تكون فترة التأه

اإلقامة في المستشفى. هذا يعني أنه ال يمكنك الحصول على أي تعويض إذا بدأت بطالتك أو إقامتك في  

ا بالفصل خالل فترة التأهيل   .المستشفى أو عجزك عن العمل خالل فترة التأهيل أو إذا تلقيت إشعاًر

 

 ترة االنتظار؟ ما هي ف

ال يقدم التأمين تعويضات خالل فترة االنتظار. فترة االنسحاب تعني احتساب الفترة األولى من الحدث  

المؤمن عليه. شريطة أن تكون عاطاًل عن العمل بشكل إجباري أو غير قادر تماًما على العمل لمدة ثالثين  

 .يوًما، سيتم دفع التعويض اعتباًرا من اليوم الخامس عشر

 

 

معالجة مطالبتك. لذلك   "TPA" نيابة عن شركة التأمين، ستتولى شركة تي بي أيه كليمز آند آدمين أيه بي

تحتاج إلى إخطار شركة تي بي أيه كتابًيا في أقرب وقت ممكن بمطالبتك بالتعويض. يمكنك اإلبالغ عن 

نموذج مطالبة من شركة  يمكنك أيًضا طلب    www.tpaclaims.se إصابتك على موقع ويب شركة تي بي أيه

. يجب عليك تقديم جميع المستندات التي تطلبها شركة تي بي أيه  031105883تي بي أيه عبر الهاتف على  

نيابة عن شركة التأمين، حتى تتمكن من تقييم الحق في التعويض. يجب إرسال المستندات بالطريقة  

ركة تي بي آيه كليمز آند آدمين أيه بي ومقرها في  المحددة على الموقع اإللكتروني أو إرسالها بالبريد إلى ش

 .skada@tpaclaims.se:جوتنبرج، البريد اإللكتروني 63  416، 20سودرا جابيروجاتان 

 

 فترة التأمين 

عقد التأمين ساري المفعول من تاريخ البدء المذكور في بيان التأمين الخاص بك. يسري التأمين بعد ذلك  

م تجديده كل شهر عند دفع قسط التأمين، إذا لم يتم إنهاء عقد التأمين أو  لمدة شهر واحد في كل مرة ويت

 .إنهاؤه ألسباب أخرى وفًقا للشروط

 

 متى ينتهي التأمين؟ 

 ينتهي التأمين

 

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

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

  -إذا كنت تتلقى راتًبا سنوًيا أو تعويًضا مشابًها

  -إذا تم إنهاء التأمين بواسطتك أو بواسطة شركة التأمين كما هو مذكور أدناه

  -اتفاقية المجموعة بعد اإلنهاء من قبل ممثل المجموعة أو شركة التأمين إذا انتهت

 إذا انتقلت لإلقامة بالخارج و / أو توقفت عن التغطية بالتأمين االجتماعي السويدي و / أو لم تعد مسجاًل  -

 .في السويد

 

 إنهاء عقد التأمين

نسحاب )قبل ذلك يكون لديك الحق في  يمكنك إنهاء عقد التأمين كتابًيا في أي وقت بعد انتهاء فترة اال 

 االنسحاب( حتى تنتهي صالحيته من الوقت الذي تحدده. 
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يحق لشركة التأمين إنهاء التأمين خالل فترة التأمين فقط بسبب عدم دفع األقساط أو إذا قدمت 

ا إنهاء  معلومات غير صحيحة أدت إلى انضمامك إلى التأمين ألسباب غير صحيحة. يحق لشركة التأمين أيًض 

 يوًما.  30التأمين كتابًيا مع إشعار مدته 

  

لممثل المجموعة الحق في إنهاء اتفاقية المجموعة وفًقا لما تم االتفاق عليه مع شركة التأمين. يعني هذا  

اإلنهاء أن جميع التأمينات تنتهي في اليوم المحدد في اإلنهاء، ومع ذلك، في موعد ال يتجاوز شهر واحد من  

 نهاء. تاريخ اإل

 

 كم هو التأمين؟ 

 يظهر قسط التأمين الشهري في بيان التأمين الخاص بك. يتم الخصم شهرًيا مقدًما ويتم إصدار فاتورة  

 من قبل شركة فيرست انشورانس أيه بي  نيابة عن شركة التأمين.

 

 كيف تنضم إلى التأمين

 كة سيفلي للتأمين. لالنضمام إلى التأمين أو تغيير تأمينك بأي شكل من األشكال، اتصل بشر

 

 شركات التأمين والممثلين اآلخرين 

شركة التأمين هي مايدين جنرال فورساكرينجس أيه بي وهي مسجلة في السويد برقم سجل الشركة 

1003- 516403. 

 ستوكهولم،  7821- 10397عملياتنا تحت إشراف هيئة التفتيش المالي بالسويد، ومقرها في ص.ب: 

 . finansinspektionen@fi.se ،www.fi.se، البريد اإللكتروني 0840898000رقم الهاتف 

 بي، ممثلو المجموعة الذين دخلوا في اتفاقية تأمين جماعي مع شركة التأمين هم شركة سيفلي للتأمين أيه 

 . 5590111190رقم المؤسسة: 

 

 مات عن وساطة التأمين 

 ( الذي يمنحك الحق في تلقي هذه المعلومات. 1219: 2018وفًقا لقانون توزيع التأمين ) 

 

(، تعهدت شركة  1003-516406من خالل اتفاقية مع شركة التأمين مايدين جنرال فورساكرينجس أيه بي  )

ين نيابة عن شركات التأمين حصرًيا. شركة سيفلي للتأمين أيه بي  سيفلي للتأمين أيه بي بالتوسط في التأم 

ال تتوسط في تأمينات أخرى مماثلة وال تتوسط في تأمين مماثل من شركة تأمين أخرى. في وساطة 

التأمين الخاصة بها، ال تقدم شركة سيفلي للتأمين أيه بي أي نصيحة بشأن منتج التأمين الذي يتم توزيعه  

مايدين جنرال فورساكرينجس أيه بي  وشركة سيفلي للتأمين أيه بي تحت إشراف هيئة على العمالء.  

أو   http://www.fi.se، 8000 787-08ستوكهولم، هاتف   10397، 7821اإلشراف المالي بالسويد، صندوق  

  finansinspektionen@fi.se عنوان البريد اإللكتروني

 وسيط التأمين:

والعنوان   559310 - 0331وسيط التأمين هو شركة سيفلي للتأمين أيه بي، رقم هوية الشركة:  

.. شركة سيفلي للتأمين أيه بي هي ممثل المجموعة  www.safely.seستوكهولم،  25 113، 66فاستماناجاتان 

 لهذا التأمين الجماعي. يتم التوسط في التأمين عبر موقع شركة سيفلي للتأمين. 

mailto:finansinspektionen@fi.se
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ة سيفلي للتأمين أيه بي مسجلة في مكتب تسجيل الشركات السويدية كوسيط تأمين تابع لشركة  شرك

 81مايدن جنرال فورساكرينجس أيه بي. يمكن التحقق من التسجيل في مكتب تسجيل الشركات السويدية،  

أو عنوان البريد اإللكتروني   www.bolagsverket.se، 060184000سوندسفال، هاتف   851

bolagsverket@bolagsverket.se . 

شركة سيفلي للتأمين أيه بي وشركة مايدن جنرال فورساكرينجس أيه بي ليس لهما عالقة ملكية مع  

 بعضهما البعض. 

 

 تعويض وساطة التأمين 

نظرا لدورها كممثل مجموعة ووسيط لهذا التأمين، يحق لشركة سيفلي للتأمين أيه بي الحصول على 

ل فورساكرينجس أيه بي وذلك يشمل من بين أمور أخرى، التنسيق وإدارة  تعويض من شركة مايدن جنرا

األقساط التي ينشأ عنها عقد التأمين، وتحصل شركة سيفلي للتأمين أيه بي على تعويض على شكل  

 في المائة من القسط المدفوع اعتماًدا على مبلغ التأمين.  45عمولة تصل إلى 

 

 المسؤولية 

لي للتأمين أيه بي، فإن شركة مايدن جنرال فورساكرينجس أيه بي مسؤولة  وفًقا التفاقية مع شركة سيف

عن األضرار التي تلحق بالممتلكات والتي قد تؤثر على العميل، أو أي شخص آخر يستمد حقه من العميل،  

 نتيجة لشركة سيفلي للتأمين  أيه بي عن قصد أو من خالل اإلهمال بسبب اإلهمال وفق قانون توزيع  

 (.1219: 2018)التأمين 

 

 الشكاوي 

إذا لم تكن راضًيا عن القرار، يجب عليك أواًل االتصال بخدمة عمالء شركة سيفلي للتأمين أو االتصال بمدير  

الشكاوى في شركة سيفلي للتأمين. ويمكن تقديم الشكوى شفوًيا عبر الهاتف أو كتابة إلى شركة سيفلي 

 للتأمين أيه بي.

 

القرار المعمول به، يمكنك طلب إعادة النظر كتابًيا وطلب التصحيح من إذا كنت ال تزال غير راٍض عن 

 شركات التأمين.

 

 مايدن اليف اند جنرال 

 70كالرابيرجسفيادوكتن  

 70396ص. ب. 

 ستوكهولم 24 107

 السويد 

 info@maidenlg.comالبريد اإللكتروني: 

 وكالة تأمين المستهلكين
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.  وكالة  www.konsumenternas.seيمكنك أيًضا الرجوع إلى دليل المستهلك للخدمات المصرفية والتأمين  

ستوكهولم. كما يمكن أيًضا الحصول على التوجيه والمشورة   51 104،  24215تأمين المستهلكين، ص. ب. 

نها تقديم معلومات في  من إرشادات المستهلك التابعة للبلدية. حيث إنها وكالة استشارية مستقلة يمك

مسائل التأمين، لكنها ال تقوم بأي أمور فردية. ويمكن أيًضا الحصول على التوجيه والمشورة من إرشادات  

 المستهلك التابعة للبلدية. 

 

 ( PFNمجلس الضرر الشخصي ) 

إذا كنت تعتقد أن الشكوى ال تؤدي إلى تصحيح مرٍض من شركات التأمين، فيمكنك التقدم بطلب 

ستوكهولم، الذي يصدر آراء في    50  104، 24067جعة مجاًنا إلى مجلس التأمين الشخصي، ص.ب. للمرا

  www.forsakringsnamnder.seالنزاعات داخل التأمين الصحي والتأمين ضد الحوادث والتأمين على الحياة، 

 . 22500-0200هاتف  

 

 ( ARNمجلس الشكاوي العامة )

لى تصحيح مرٍض من شركة سيفلي للتأمين، فيمكنك التقدم بطلب إذا كنت تعتقد أن الشكوى ال تؤدي إ

، www.arn.seستوكهولم  174 101 23للحصول على مراجعة مجاًنا إلى مجلس الشكاوى العام، على ص.ب.  

الذين يقدمون توصيات في المنازعات بين التاجر والمستهلك. إذا تم إبرام االتفاقية   08 -508 860 00هاتف  

، فيمكنك اللجوء إلى النظام األساسي األوروبي لتسوية المنازعات عبر اإلنترنت والذي يمكنك عبر اإلنترنت

كما يمكن أيًضا أن تنظر محكمة عامة في   /www.ec.europa.eu/consumers/odrالعثور عليه عبر الرابط 

 االستفسار. 


