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يسري مفعول ھذا التحديث من تاريخ 2016/01/01

تأمين المنزل Hemförsäkring
تأمين المنزل  Hemförsäkringيعتبر ھو األساس والقاعدة الرئيسية في شبكة الحماية اإلقتصادية الخاصة بك .وتعطيك األجزاء الخمسة الخاصة بالتأمين
على المنزل حماية اقتصادية واسعة وھي  :حماية الملكية  ,حماية السفر  ,حماية المسؤولية  ,تغطية النفقات القانونية باإلضافة للحماية من مخاطر اإلعتداء.
ھذه الوثيقة تعتبر فقط معلومات مختصرة لك الحق باإلطالع عليھا قبل أن تقوم بالتأمين ولذلك فإن من الضروري قراءتھا بالكامل .وإن التأمين يشمل العديد
من المحددات ومتطلبات الحيطة والحذر .إذا كنت ترغب بحماية مخصصة لشيء ھام بالنسبة إليك  ,فعليك أن تتأكد أنھا مشمولة في التأمين .الشروط
الشاملة موجودة على موقعنا اإللكتروني .يمكنك أيضا ً االتصال بنا وسنقوم عندھا بإرسالھا اليك.
إن ھذه الوثيقة عبارة عن ترجمة من اللغة السويدية إلى اللغة العربية للمعلومات المختصرة التي يحق لك الحصول عليھا قبل شراء تأمين المنزل
 .Hemförsäkringفي حال وجود نزاع أو خالف بخصوص مضمون أو تفسير ھذه المعلومات فالصيغة السويدية األصلية ھي التي تُعطى األولوية دائما ً.

أين يسري التأمين؟
تأمين المنزل  Hemförsäkringيسري في جميع دول الشمال .وھو يسري أيضا ً عند سفرك إلى جميع أنحاء العالم ألول  45يوم من السفر .أما إذا كنت
غير مقيم في السويد فإن التأمين يسري فقط في السويد.

من يشمل التأمين ؟
التأمين على المنزل  Hemförsäkringيشملك أنت بصفتك الحاصل على التأمين .وھو أيضا ً يسري على عائلتك المسجلة والمقيمة معك في نفس العنوان
المذكور في بوليصة التأمين.

حماية الملكية
حماية الملكية تسري على ممتلكاتك )األشياء المنقولة( ونعني بذلك كل ممتلكاتك الشخصية مثل األثاث  ,المالبس  ,المعدات الرياضية  ,األموال والوثائق
القيمة.
تأمين المنزل  Hemförsäkringال يسري على كل شي
إن تأمين المنزل  Hemförsäkringاليسري على عدة أشياء من بينھا السيارات  ,الدرجات النارية  ,الدراجة ذات المحرك  ,القوارب الكبيرة  ,الكرافانات
وكذلك المعدات الخاصة بتلك األشياء .ولمثل ھذه الملكيات تستطيع الحصول على تأمين منفصل خاص بھا.
ما الذي يتم تعويضه بھذا التأمين؟
حماية الملكية في تأمين المنزل  Hemförsäkringتشمل من بين عدة أشياء:







السرقة والتخريب.
أضرار الحرائق  ,االنفجارات وتتضرر األشياء وتلفھا الناتج عن اإلحتراق غير الكامل )كالشحار(.
أضرار المياه  ,الزيوت والتسربات األخرى.
أضرار العواصف  ,حبات البرد والبرق.
أضرار الفياضانات والكوارث الطبيعية.
األضرار باألجھزة المنزلية.
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تلف المواد الغذائية الناتج عن عطل في البراد أو الفريزر.
األضرار الناتجة عن حوادث المرور.
األضرار الناجمة عن الحيوانات البرية في المنزل.
األضرار الناتجة عند االنتقال والتي تكون أنت شخصيا ً مسؤول عنھا.
التكاليف اإلضافية لسكن آخر في حال تضرر سكنك الحالي من الحريق أو تسرب المياه.

تأمين األزمات يسري على نفقات العالج لدى األطباء النفسيين أو اختصاصي المعالجة عند اصابتك على سبيل المثال في حريق بشقتك المؤمنة.
فوق كل ذلك يدخل ضمن التأمين حماية ھويتك حيث نقوم بمساعدتك إذا قام شخص غريب باستعمال ھويتك للحصول على قرض أو توقيع اشتراك ما
على سبيل المثال.
كم سيكون حجم التعويض؟
أغراضك بالشقة تعوض بأعلى مبلغ تأميني .وھذا المبلغ مذكور في بوليصتك التأمينية.
حجم التعويض يعتمد من بين عدة أشياء على كمية الضرر أو السرقة .عمر الشيء واستھالكه يؤثر أيضا ً بالقيمة .ونحن نحدد بأية طريقة ستحصل على
التعويض  ,على سبيل المثال إذا كان الشيء موضوع النقاش سيتم إلصالحه أو ال .لعدد من األشياء لدينا سقف تأميني  ,وھنا سنذكر أمثلة على مثل ھذه
األشياء:









األموال –  5,000كرون
الوثائق القيمة –  10,000كرون
المجوھرات والساعات الشخصية القيمة –  200,000كرون.
العملة النقدية  ,العملة الورقية أو الطوابع البريدية المجمعة –  50,000كرون.
الملكيات التي تقوم بحفظھا أو اصطحابھا خارج الشقة  100,000 -كرون.
الجسور والمباني الملحقة والخارجية في أرض أخرى  100,000 -كرون.
األثاث المنزلي المتضرر أثناء عملية االنتقال  175,000 -كرون.
القوارب الصغيرة  ,ألواح التزلج على الماء  ,القوارب الشراعية بمساحة شراع التتعدى  10م 2وبدون محرك  25,000 -كرون.

ما الذي ال يتم تعويضه؟






السرقة أو التخريب الذي قد يرتكب من شخص لديه تصريح بالتواجد ضمن المنزل  ,أو يملك مفتاح له.
سرقة األموال والوثائق الھامة أو الملكيات المرغوبة للسرقة والتي تم حفظھا بالكراج  ,المخزن أو األماكن الخارجية المشتركة.
سرقة األموال والوثائق الھامة والتي تكون بحوزتك خارج مسكنك.
سرقة الملكيات المرغوبة للسرقة في السيارة .ولكن ذلك ال يشمل عطلة السفر بشرط أال تكون السيارة مركونة في الليل.
الحوادث التي قد تتسبب من الفئران  ,الجرذان والحشرات األخرى.

متطلبات الحيطة والحذر
رعاية األشياء الخاصة بك
لكي نتمكن من تعويضك بشكل كامل عند السرقة أو األضرار األخرى  ,يجب أن تكون حذراً .أذا لم تلبي متطلبات الحيطة والحذر الموجودة في شروط
التأمين ممكن أن يتم تخفيض تعويضك .ومقدار االنخفاض يعتمد على مقدار عدم الحذر وكيفية تأثيره بالضرر ومداه.
وھنا سنقوم بذكر عدد من أھم متطلبات الحيطة والحذر:





قم بإغالق جميع األبواب وأحكم إغالق النوافذ عندما اليكون ھناك أحد في المنزل .ال تقم بتخبئة المفاتيح بجانب المنزل.
اقفل الدراجة الھوائية بقفل دراجة معتمد وموافق عليه.
احكم مراقبة أشيائك والتي تكون معك خارج المسكن .اقفل السيارة وال تترك أية أشياء قيمة بداخلھا.
ال تقوم بترك أية نيران أو نھايات شمع بدون مراقبة وتأكد من أن الرماد المتبقي من النارغير مشتعل عند القيام برميه.
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األشياء الثمينة بحاجة إلى حذر إضافي
مفھوم األشياء المرغوبة للسرقة يشمل األشياء التي تجذب بشكل خاص اللصوص .ويجب أن تكون حذراً بشكل خاص مع ھذه األشياء عندما تكون
خارج المسكن وأن تالئم إجراءاتك مع المكان الذي تتواجد به وحسب اإلمكانيات المتاحة لك لتجنب وقوع السرقة .على سبيل المثال حمل أو إبقاء
حقيبتك والممتلكات القيمة بالقرب منك .ونعتبر من بين األشياء المرغوبة للسرقة على سبيل المثال ال الحصر:






المجوھرات والساعات.
التحف األثرية  ,اللوحات الفنية والسجاد األصلي الفاخر.
الكاميرات  ,الموبايالت  ,الحواسيب  ,اآلالت الموسيقية  ,أجھزة التلفاز واألجھزة االلكترونية األخرى.
األسلحة.
المشروبات الكحولية.

حماية السفر
حماية السفر ھي عبارة عن جزء من األمان والذي يرافقك أنت وعائلتك أين ما سافرتم في أنحاء العالم .التأمين يسري خالل الـ 45يوم األولى في السفر .إذا
كنت تحتاج لحماية سفر لمدة أطول قم باالتصال بنا قبل المغادرة  ,نحن نستطيع أن ندعوك لتأمين سفر مؤقت خالل فترة التواجد خارج البالد.
إذا كنت تملك أطفال تحت الـ 18عام  ,وال يقيمون معك بنفس المنزل  ,لكن عندما يكونون معك في السفر عندئذ فإن التأمين يشملھم أيضا ً.
لكي تكون حماية السفر سارية في جميع أنحاء العالم يتتطلب أن تكون مقيم ومسجل بشكل دائم في السويد .فيما عدا ذلك فإن حماية السفر تسري فقط في
السويد .التأمين يسري عليك بشكل شخصي وليس ألية ضرر له عالقة بعملك.
ما الذي يعوضه التأمين؟
من األشياء التي تعوضھا حماية السفر في تأمين المنزل:







التكاليف الضرورية والمعقولة للرعاية الطبية والسفريات الناتجة عن أية حالة طارئة أو أي حادث قد يصيبك خالل السفر.
التكاليف الالزمة لعالج األسنان عند وجود معاناة طارئة  -بحد أعلى  5,000كرون.
انقطاع السفر بسبب مرض طارئ أو حادث خالل السفر أو بسبب أحداث جدية وخطيرة في المنزل.
سرقة األمتعة المرافقة لك  -حد أعلى  100,000كرون.
سرقة األموال والوثائق الھامة  -بحد أعلى  5,000كرون لألموال و  10,000كرون للوثائق الھامة.
التكاليف اإلضافية للعودة من السفر بحالة الكوارث الطبيعية  ,األعمال اإلرھابية أو الحرب  -حد أعلى  10,000كرون.
نصائح ھامة للسفر







ال تقوم بحزم المال و األشياء القيمة في الحقائب التي تبقيھا بعيدة عنك  ,على سبيل المثال عندما تقوم بتسليم األمتعة.
بلغ الشرطة المحلية بشكل دائم في حال تمت سرقتك  ,أو ھوجمت أو في حال تعرضت لحادث أو ضرر .اطلب نسخة من تقرير الشرطة.
قم بحفظ كافة االيصاالت في حاالت اإلنفاق والتي ترغب بتعويضك عنھا.
استشر األطباء بأسرع وقت )من اليوم األول( في حالة مرضك أو تعرضك لحادث .احصل على شھادة طبية ھناك تبين بوضوح تشخيصك
والوصفات الطبية  ,على سبيل المثال في حال الراحة.
إذا كنت خارج البالد اتصل بخدمة الـ  SOSالعالمية ,على الرقم  +4686704000إذا ما أصبت بمرض خطير أو تضررت في حادث وأقمت
بمستشفى أو في حال كان يتوجب عليك العودة لبلدك.

متطلبات الحيطة الحذر في السفر
لكي تقوم بتحصيل التعويض الكامل عليك أن تكون حذراً مع ممتلكاتك وحذر بشكل خاص مع المال  ,الوثائق الھامة والملكيات المرغوبة للسرقة .عندما
تكون مقيم بفندق يجب عليك عندھا أن تقوم باإلقفال على ممتلكاتك القيمة بالخزنة أو بحقيبة السفر.
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حماية المسؤولية
إذا كنت قد تسببت بضرر لشخص أو لملكية قد تكون ملزم بدفع تعويض عن الضرر .لذا يعتبر التأمين حماية لك بشكل شخصي في حال تطلب األمر منك
تعويض عن ضرر لشخص ما يكون غير مشمول بنفس تأمين المنزل  Hemförsäkringالخاص بك.
نحن نقوم بمساعدتك بـما يلي:





نحن نقوم بالتحقيق في حال كنت مطالب بالدفع للتعويض عن ضرر.
نحن نتفاوض مع الشخص الذي يطالب بالتعويض.
نحن ننوب عنك أي دعوى قضائية محتملة ونتحمل عندئذ تكاليف الدعوى القضائية.
نقوم بدفع التعويض عن األضرار والتي تتحمل أنت مسؤوليتھا.

أعلى مبلغ للتعويض ھو  5,000,000كرون.
ما الذي ال يتم تعويضه؟
التأمين ال يقوم بالتعويض من بين عدة أشياء بمطالبات التعويض عن ضرر له عالقة بعملك أو يسري عليك كمالك أو سائق لقارب أو للمركبات التي لھا
محرك.

الحماية القانونية
وھي عبارة عن حماية مالية  ,تتعلق بك في حال انتھى بك المطاف في دعوى يتم النظر بھا من قبل المحكمة االبتدائية على سبيل المثال.
أنت تحصل على التعويض للنفقات القانونية وتكاليف المحاكمة .مبلغ التعويض األقصى ھو  240,000كرون من بينھم  40,000كرون لتكاليف الشھادة
والتحقيقات.
ما الذي ال يتم تعويضه؟
بعض المنازعات تعتبر مستثناة من الحماية القانونية  ,مثل دعوى الطالق  ,أية دعوى في حال كانت قيمتھا تحت قيمة نصف المبلغ األساسي في السويد
) , (Prisbasbeloppأية دعوى لھا عالقة بعملك أو بالقضايا الجنائية.

حماية ضد الھجمات
يسري التأمين في حالة أنك بشكل شخصي قد تعرضت العتداء بالضرب أو لبعض الجرائم الجنسية .أنت تحصل على تعويض لإلنتھاك واأللم والمعاناة
بمبلغ وفقا ً للمعايير.
مبلغ التعويض اإلجمالي ھو  1,000,000كرون من بينھا بحد أقصى  15مضروبا ً بالمبلغ األساسي في السويد ) (Prisbasbeloppلإلعاقة أو العجز.
ما الذي ال يتم تعويضه؟
التأمين ال يسري على سبيل المثال في حال أصبت من شخص مشمول معك بنفس التأمين الخاص بك أو في حال كانت اإلصابة لھا عالقة بعملك.
متطلبات الحيطة والحذر
لتحصل على تعويض كامل عليك تجنب تعريض نفسك للخطر كالتدخل بصورة فعالة في مشاجرة أو عراك.

التحمل الذاتي
التحمل الذاتي يتم ذكره ببوليصتك التأمينية  .ألشياء أو حوادث محددة يسري مبلغ تحمل ذاتي خاص .وھنا نذكر عدة أمثلة:



الدراجة  %25 -من مبلغ الحادث أواإلصابة  ,بحد أدنى مبلغ التحمل الذاتي األساسي.
الحماية القانونية  %20 -من التكاليف  ,بحد أدنى مبلغ التحمل الذاتي األساسي.
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إذا ما تم تغيير بياناتك
من المھم أن تقوم بإبالغنا في حال تغيير أحد بياناتك التي زودتنا بھا .مثال عن البيانات المغيرة عنوان جديد أو تغيير القيمة الفعلية لممتلكاتك .البيانات غير
الصحيحة قد تؤثر باحتمالية حصولك على تعويض في حال حدوث أي شيء.

الرسم التأميني
سعر التأمين الخاص بالمنزل  – Hemförsäkringالرسم التأميني – يتقرر نتيجة عدة عوامل  ,على سبيل المثال مكان السكن ومساحة الشقة .والمبلغ
التأميني للممتلكات الشخصية والذي تختاره أنت يؤثر أيضا ً بالرسم التأميني .وھناك عامل آخر وھو مبلغ التحمل الذاتي .في حال قمت باختيار مبلغ تحمل
ذاتي أعلى  ,ستحصل على رسم تأميني أقل .الرسم التأميني يتم ذكره ببوليصة التأمين أو بالعرض الذي حصلت عليه.

مدة االتفاقية
التأمين يوقع لمدة سنة في حال لم نقم باالتفاق على مدة أخرى ويسري من تاريخ اليوم المذكور ببوليصة التأمين .ويدخل تأمينك حيز التنفيذ عادة بعد يوم من
تاريخ طلبك للتأمين في حال لم نقم باالتفاق على أية وقت آخر.
القانون السويدي يطبق على االتفاقية والنزاعات بين األطراف تتم في المحاكم العامة .ويتم التواصل بين األطراف تتم باللغة السويدية.

بوليصة التأمين
االتفاقية تبلغ عن طريق بوليصة التأمين وتذكر فيھا الشروط الشاملة .يجب أن تكون األشياء التي قمت بالتأمين عليھا مذكورة أيضا ً في البوليصة .ونرجو
منك ان تقرأ البوليصة التأمينية وأن تقوم باالتصال بنا في الحال إذا كان ھناك شيء ناقص أو خطأ ما  ,لنتقوم بتغييره.

دفع الرسم
التأمين الجديد يجب أن يتم دفعه خالل  14يوم من التاريخ الذي قمنا بإرسال بطاقة الدفع إليك.

التبعات في حال عدم دفع الرسم التأميني
في حال عدم دفع الرسم التأميني بالوقت المحدد  ,يحق لنا إلغاء تأمينك .وينتھي التأمين بعد  14يوم من إرسالنا إشعار خطي باإللغاء .في حال قيامك بدفع
الرسم التأميني قبل  14يوم  ,يسري التأمين الخاص بك كالمعتاد.

تجديد التأمين
تأمينك يتجدد بشكل اعتيادي في حال عدم قيامك بإلغاء التأمين قبل انتھاء المدة التأمينية  ,إال في حالة ذكر عدم التجديد باالتفاقية أو بحاالت أخرى.

الحق في إلغاء التأمين
لديك الحق بإلغاء التأمين بشكل فوري في حال فقدان حاجتك التأمينية أو في حال حدوث حاالت أخرى مشابھة .نستطيع إلغاء تأمينك في حال قمت أنت أو
أي شخص آخر مشمول معك بالتأمين بإھمال جسيم تجاه التزاماتكم أو ألسباب استثنائية أخرى.

في حال غيرت رأيك
عندما تقوم بشراء منتجك أو خدمتك عن طريق النت  ,الھاتف أو أية وسيلة أخرى غير تواجدك بالمكتب  ,أي ما يسمى بالشراء عن بعد  ,تمتلك الحق أن
تتراجع عن الشراء خالل  14يوم .اتصل بنا لنتمكن من مساعدتك .إذا كنت قد أتممت عملية الدفع سنقوم بإعادة المبلغ إليك مع خصم للوقت الذي حصلت
فيه على الخدمة .ستجد قواعد أخرى عن االنسحاب موجودة في قانون االتفاقيات عن بعد واالتفاقيات خارج مكاتب العمل.

معلوماتك الشخصية
إن معلوماتك الشخصية التي يقوم  Länsförsäkringarبجمعھا حولك تتم معالجتھا وفقا ً للقواعد المتبعة في قانون المعلومات الشخصية ) .(PULويتم
معالجة البيانات لكي نستطيع أن نقوم بإدارة التأمين الخاص بك  ,وإعطاء صورة شاملة الرتباطك داخل مجموعتنا  ,لنتمكن من توقيع وتنفيذ االتفاقيات ,
وضع المتطلبات القانونية ومنح خدمة جيدة .ويمكن استعمالھا أيضا ً للتسويق  ,لإلحصائيات  ,تحليل األسواق والزبائن و أيضا ً من أجل األھداف األخرى
المذكورة في الشروظ التأمينية .وقد تتم تسجيل مكالمتك معنا من أجل توثيق المعلومات التي قمت بتزويدنا بھا.
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بالمقام األول نقوم باستخدام ھذه البيانات داخل مجموعة الـ  , Länsförsäkringarوقد نقوم أيضا بإعطاءھم لشركات أخرى  ,جمعيات أو منظمات تتعامل
مع مجموعتنا  ,داخل وخارج االتحاد األوروبي أوالمنطقة االقتصادية األوروبية  ,فضالً عن السلطات إذا ما كنا مطالبين بذلك وفقا ً للقانون.
ولديك الحق في الحصول على معلومات عن ھذه البيانات الشخصية والتي يتم معالجتھا عنك .وكما يرجى مراجعتنا في حال وجود أية خطا ً لكي نقوم
بتصحيحه .وإذا كنت ترغب بأال نقوم باستعمال بياناتك الشخصية للتسويق المباشر فيمكنك إعالمنا بذلك .المعلومات الشاملة حول كيفية معالجتنا لبياناتك
الشخصية موجودة في الشروط التأمينية والتي تستطيع أن تجدھا على موقعنا االلكتروني  www.lansforsakringar.seوتستطيع أيضا ً الحصول عليھم
من خاللنا مباشرة .مسؤولية البيانات الشخصية تقع على عاتق الشركة التي تمنحك التأمين وفقا ً لبوليصة التأمين الخاص بك.

تسجيل الحوادث
لتخفيض تكاليف شركات التأمين للتعويض على أساس معلومات خاطئة  ,نحن كشركة نقوم باستخدام قاعدة بيانات تأمينية مشتركة مع بقية شركات التأمين
لتسجيل تقارير الضرر ) .(GSRالتسجيل يحتوي على بيانات محددة عن الضرر باإلضافة لبيانات عن الشخص الذي يطالب بالتعويض وتستخدم فقط فيما
يتعلق بالرقابة على األضرار .ھذا يعني أننا سنكتشف بشكل مسبق إذا كنت قمت باإلبالغ عن الحادث عند أية شركة تأمين أخرى.
المسؤول عن البيانات الشخصية للـ  GSRھو .GSR AB, Box 24171, 104 51 Stockholm

في حال لم نتوصل التفاق
إذا لم تكن راضيا ً عن أحد القرارات أو عن معالجة أحد القضايا فإننا على استعداد بالطبع إلعادة النظر .اتصل أوالً بالمسؤول عن معاملتك أو مسؤول
الشكاوي/أمين مظالم العمالء.
راض  ,فيمكنك اللجوء إلى لجنة شكاوى المستھلكين العامة في القضايا الخالفية والتي ليست ذات طابع طبي , www.arn.se ,
إزا ال زلت غير
ٍ
 . 08-508 860 00وعندما يتعلق األمر باألسئلة الطبية تستطيع لجنة تأمين األشخاص تقديم الرأي , www.forsakringsnamnder.se ,
 .08-522 787 20المراجعة مجانية بالنسبة إليك.
ويمكنك أيضا ً اللجوء للمحكمة لكي تتم مراجعة قضيتك .تكاليف التوكيل غالبا ً ما يتم تعويضھا ضمن الحماية القانونية في تأمين المسكن الخاص بك .عليك
فقط دفع مبلغ التحمل الذاتي .مكتب تأمين المستھلكين يقوم بتوفير معلومات عامة عن المسائل المتعلقة بالتأمين , www.konsumenternas.se ,
 .0200-22 58 00وحتى دائرة إرشاد وتوجيه المستھلك التابعة للبلدية تستطيع تزويدك بالنصيحة والمعلومات حول التأمين .مزيد من المعلومات تستطيع
إيجادھا على موقعنا االلكتروني.

حول Länsförsäkringar
 Länsförsäkringarيتألف من  23شركة مستقلة ويقومون بتقديم العروض الشاملة للعمالء بكل ما يتعلق بالخدمات البنكية والتأمينات .وتستطيع عن
طريق مؤسسة  Agriaالمتخصصة التابعة لنا بتأمين الحيوانات والحصول على العروض فيما يتعلق بتأمين الحيوانات والمحاصيل  ,ومن خالل شركتنا
المتخصصة بالوساطة العقارية تستطيع الحصول على الحلول الكاملة واآلمنة للصفقات العقارية والسكنية .ومن خالل بوليصتك التأمينية يظھر أي شركة
من شركاتنا تقوم بتزويدك بالخدمات التأمينية .نحن نخضع إلشراف الھيئة الرقابة المالية.

اإلضافات التأمينية
تأمين المنزل  Hemförsäkringھو الحماية األساسية .فضالً عن ذلك يمكنك توسيع حمايتك .قم باالتصال بنا لكي نستطيع معرفة احتياجاتك من اإلضافات
التأمينية لدينا.
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