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 پێداچوونەوە لە دەزگای زیانەکانی ترافیکدا
 

یکانت لەڕووداوێیک هاتوچۆدا زیانی بەرکەوت ئەوا دەزگای زیانەکانی ترافییک سویدی ەکئەگەر تۆ یان ی ی  
ێک لە نێ 

 بکاتەوە. ما 
ی
کەیسەکە لە  ڵەکردن لەگەڵ  مەدەتوانێت قەرەبووی کۆمپانیای بیمەی تۆ بۆ زیانی کەسی  تاق

دەزگاکەدا بە سوێدی ئەنجام دەدرێت. پێداچوونەوەکە بێبەرامبەرە. رای دەزگای ترافیک راویژکارانەیە بۆ 

   کۆمپانیای بیمە. دەزگای زیانەکانی ترافیک دو جۆرە کەیس، کەییس ناچارە
ی
و کەییس چارەسەرنی ناکۆیک تاق

 ەیسە ناچاریەکانە. کدەکاتەوە. ئەم زانیارینامەیە لەسەر  

 

 کەیسە ناچاریەکان 

ێ بۆ پیاچوونەو لە دەزگای زیانەکابی ترافیکدا. ئەوە راستە ئەگەر   ر
ێ کۆمپانیای بیمەکەت لە هەندێ حالەتدا کەیسەکەت بنێێ دەب 

ێ ش سەقەتیر پز   کەم دە لە سەد ب 
. پیاچوونەوە ئەنجام دەدرێ ئەگەر تۆ و کۆمپانیای بیمەکەت ریککەوتبوون لە سەری  کیەکە البی

 یان نا.  

 

ێ  TFFئەگەر کۆمەلەی بیمەی ترافیک )  ێ بۆ   TFF( کاری لەسەر کەیسەکەت کردبوو، ئەوا دەب  ر
لە هەندێ حالەتدا کەیسەکەت بنێێ

 تاقیکردنەوە لە کن دەزگای زیانەکابی ترافیکدا. 

 

 ناچاریە ناتوابی بچیتە ژووری و دیگیتال بە دوای بچیتەوە. کاتێک کەیسەکەت 

 

کۆمپانیای بیمەکەت لە کەیسەکەت دەکۆڵیتەوە و یادداشتێیک دەزگابی پوختە دەکات. کە بریتیە لە پێشنیاری کۆمپانیای بیمە بۆ  

گای زیانەکابی ترافیکدا. کۆمپانیای  قەرەبو، رات چیە لەسەر پێشنیارەکە )هەلوێستت( و ئەو بەڵگانەی گرنگن بۆ پیاچوونەوە لە دەز 

ێ پێش کەیسەکە ب  ر
درێ بۆمان.  نبیمە یادداشتێیک دەزگاییت بۆ دەنێێ ر

 ێێ

 

 خۆم دەتوانم داوا بکەم لە دەزگای زیانەکانی ترافیک پیاچوونەوە لە کەیسەکەم بکات؟ 

 کاتێک کەیسەکەت ناچاریە ناتوابی داوا پێشکەشی دەزگای زیانەکابی ترافیک بکەی.  

 

 پیاچوونەوەکە بە چی دەگات؟

ی بۆ دەزگای زیانەکابی ترافیک.  .1 ر
 کۆمپانیای بیمەکەت کەیسەکەت دەنێێ

ە دەزگای  دەنورسێ تیایدا دێت ک  پۆرتیککەیسەکەت تومار دەکرێ و هەلدەسەنگێندرێ لە کۆبوونەوەیەکدا. دوابی را  .2

 زیانەکابی ترافیک بە چی گەیشتوە. 

درێت.  .3  پاش پیاچوونەوەکە رادەربرییی دەزگای زیانەکابی ترافیک بۆ کۆمپانیای بیمەکەت دەنێر

ێ بۆ تۆ.  .4 ر
 کۆمپانیای بیمەکەش رادەربرینەکە دەنێێ

 

؟  پێداچوونەوە لە دەزگای زیانەکانی ترافیکدا چەنی  دەخایێیی 

. لە هەندێ حالەتدا ماوەی مامەلەکردن درێژ دەکرێتەوە.   مامەلەکردنەکە بە زۆری لە نێوان شێ ماوەی  ێ  تا شەش مانگ دەخایێیی

 

؟   بە چ زمانێک ماملەکردنەکە دەن  

 پێداچوونەوە لە دەزگای زیانەکابی ترافیکدا بە سوێدیە  

 

؟  چی راستە بۆ وەکییل یاسانی

ێ یارمەتیت بدات لە ماوەی تاقیکردنەوەکەدا لە دەزگای زیانەکابی ترافیکدا، بەالم ئەوە مەرجێک نیە. ئەگەر   دەتوابی نوێنەرێکت هەب 

نوینەرت ویست ئەوە کۆمپانیای بیمەیە کە بریار دەدات دەربارەی پێدابی تێچوونەکابی نوێنەرەکە لەالیەن بیمەی ترافیکەوە. ئەگینا  

 خۆت دەیاندەیت.  

 

 



 

 

 

 دەزگای زیانەکانی ترافیک؟  دیداریبچمە  نمدەتوا

نە تۆ نەش نوینەرەکەت دەتوانن لە وێدا ئامادە بن کاتێک کەیسەکەت لێکۆلینەوە دەکرێ. هەلسەنگانەکە لەسەر بناغەی بەلگە  

 نورساوەکاندا ئەنجام دەدرێ. 

 

 کەوێت؟پێویستە کۆمپانیای بیمەکەم وەدووی رادەربرییی دەزگای زیانەکانی ترافیک ب

دەزاگای زیانەکابی ترافیک رادەربرینێیک نورساوی پیشکەش دەکات کە راوێژکارانەیە. رادەربرینەکە راویژکارانە بوو واتا پێویست ناکات  

 کۆمپانیای زیانەکابی ترافیک دوای رادەربرینەکە بکەوێت. ئاسابی نیە کۆمپانیای بیمە دوای رادەربرین نەکەوێ. 

 

  برییی دەزگای زیانەکابی ترافیک بکەم؟دەتوانم سکاال لە رادەر 

ناتوابی سکاال لە رادەربرییی دەزگای زیانەکابی ترافیک بکەی. ئەگەر رازی نەبووی لە رادەربرینەکە یان کۆمپانیای بیمەکە بریاری خۆی  

بیمەیە کە لە حالەتێیک  نەگۆڕی بە پیێر رادەربرینەکە بۆت هەیە داوا بەرز بکەیتەوە لە دادگای گشتیدا. ئەوە بریاری کۆمپانیای  

   . ێ  ماوەی دریژ لەوانەیە گونجاو ب 
ا بە هۆی تێپەربووبی وەهادا دەکرێ پیابچیتەوە لە دادگا نەک رادەربرییی دەزگاکە. یاسای البردبی رسی

ین زانیاری لەسەر حالەتێیک وەهادا دەتوابی پەیوەندی بە کۆمپانیای بیمەوە بکەیت.   یکێر ی  بۆ نێر
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