
 

Trafikskadenämnden, Box 24048, 104 50 Stockholm 

www.trafikskadenamnden.se, info@trafikskadenamnden.se, tel: 08-522 787 00 

 

 

 پێداچوونەوە لە دەزگای زیانەکانی ترافیکدا
 

یکانت لەڕووداوێیک هاتوچۆدا زیانی بەرکەوت ئەوا دەزگای زیانەکانی ترافییک سویدی  ی  
ئەگەر تۆ یان یەکێک لە نێ 

 بکاتەوە. مامەڵەکردن لەگەڵ  
ی
کەیسەکە لە  دەتوانێت قەرەبووی کۆمپانیای بیمەی تۆ بۆ زیانی کەسی  تاق

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

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

 دەکاتەوە. ئەم زانیارینامەیە لەسەر کەیسە ناچاریەکانە. 

 

 کەییس چارەسەرنی ناکۆیک

ئەگەر برایاری کۆتاییت وەرگرت لە ژۆپمانیای بیمەکەتەوە دەربارەی قەرەبوکردنی زیانی کەسیی لە بیمەی ترافیک و رازی نەبووی  

لەسەر بریارتەکە، دەتوانی داوای پیاچوونەوە بکەی لە الی دەزگای زیانەکانی ترافیک. ئەو دەمە کەیسەکەت دەبیتە کەییس  

 چارەسەرکردنی ناکۆیک. 

 

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

ێ کۆمپانیای بیمەکەت بریارێیک دەربکردایە لەم بارەیەوە کە تۆ دەتەوێ پیابچنەوە پیش ئەوەی داوا لە دەزگای زیانەکانی ترافیک   دەن 

. ئەگەر  بکەی. دوانی پێویستە پەیوەندی بکەی ب ە کۆمپانیای بیمەکەتەوە و هەول بدەی گۆڕانکاری بکەن لە بڕیارەکە کە نارازیت لیێی

 کۆمپانیای بیمەکە بریارەکەی نەگۆڕی و نەتانتوانی رێکبکەون، دەتوانی داوا لە دەزگای زیانەکانی ترافیک بکەی. 

 

 نموونەی پرسیارگەلێک کە دەتوانی داوای پیاچوونەوەیان بۆ بکەی: 

 ئەگەر دەردەسەریەکەت بە هۆی رودانی ترافیک پەیدا بوە یان نە  •

 رادەی سەقەتیی پزشکیەکەت دوای روداوی ترافیکەکە  •

 لەدەست دانی دەرامەت بە هۆی روداوی ترافیکەکەوە  •

 ئەگەر کانی پرسیارەکەت بەسەر چوە یان نە  •

 

 کۆمەڵەی بیمەی ترافیک

( کاری لەسەر کرا ناتوانی راستەخۆ روو لە دەزگای زیانەکانی ترافیک  TFFە )ئەگەر کەیسەکەت لەالیەن کۆمەلەی بیمەی ترافیکەو 

دەکەی کە    TFFبکەی. ئەگەر رازی نەبووی لە بریارێک هەمیشە مافی خۆتە دەزگای زیانەکانی ترافیک پیابچێتەوە. ئەو دەمە روو لە 

ێ بۆ دەزگای زیانەکانی ترافیک بۆ پێداچوونەوە.   ی
ێ.  رادەربر  TFFکەیسەکە دەنێێ ی

 ییی دەزگای زیانەکانی ترافیکت بۆ دەنێێ

 

؟   پیاچوونەوەکە چۆن بەرێوە دەچ  

دەتوانی دیگیتال داواکاریەک بکەی بۆ دەزگای زیانەکانی ترافیک بکەی یان فۆرمێیک داواکاری چاپ بکەی و بە پۆست   .1

ێ. فۆریم داواکاری دەتوانی لە ساییی دەزگای زیانەکانی ترافیکدا بدۆزیتەوە،  ی
.  www.trafikskadenamnden.seبینێێ

ی کەرەستەی دیکە بکە بۆ  
ێ لەگەل ئەو داواکاریەی کە پێدادەچنەوە. چاوەرنێ بریاری کۆمپانیای بیمەشی وەک پاشکۆ دانی

یەکالنی دەکەیتەوە چ  تەواوکردن تاکوو وەالیم داواکاریەکەت وەردەگری لەالیەن کۆمپانیای بیمەوە. ئەو دەم

 کەرەستەیەکت دەوێ بۆ تەواوکاری. 

 Minaکەیسەکەت تومار دەکری و جەختێک وەردەگری بەسەر داواکەت. بەدوای کەیسەکەت دیگیتال دەکەوی لە ”  .2

sidor  ئەگینا پەیوەندیکان بە رێگەی . ێ ” لە ساییی دەزگای زیانەکانی ترافیک دا ئەگەر ناسنامەی ئینتەرنییی بانکت هەن 

 پۆستەوە دەبن. 

ێ. کۆمپانیای بیمە بەلگەکان پەیوەست   .3 ی
کۆمپانیای بیمەکەت وەالمێیک داواکاریەکەت بۆ دەزگای زیانەکانی ترافیک دەنێێ

 دەکات کە دەیانەوێ بۆیان بگەرێنەوە پێش پیداچوونەوە لە دەزگای زیانەکانی ترافیکدا. 

ێ بە شت  .4 ێک بۆ کۆمپلێتکردن. بزانە کە تەنها دەتوانی کۆمپلێت  کاتێک بە کەرەستەکە چوویتەوەدەزانی ئەگەر پێویست ن 

ێ   ی دەن  ی
ی پزیشیک بنێێ

. ئەگەر بۆ نموونە، بتەوێ بەلگەیەیک نونێ بکەی بەو کەرەستەیە کە کۆمپانیای بیمەکەت دیویەنی

 کۆمپانیای بیمەکەت هەوەل هەلویست بسێیی لەبارەی. 
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اشان رابینیەک دەنورسێ تیایدا دێت کە دەزگای زیانەکانی  دوانی دەزگای زیانەکانی ترافیک بە کەیسەکەت دەچێتەوە و پ .5

 ترافیک بە چی گەیشتوە. 

درێت.   .6  پاش پیاچوونەوەکە رادەربرییی دەزگای زیانەکانی ترافیک بۆ کۆمپانیای بیمەکەت دەنێی

 

 ترافیکدا. دەتوانی داواکاریەکەت بکێشنیتەوە هەر کاتێک لە دەیم کارکردن لەسەری لە دەزگای زیانەکانی 

 

؟  پێداچوونەوە لە دەزگای زیانەکانی ترافیکدا چەنی  دەخایێیی 

 
ی
رۆژدا. لە هەندێ حالەتدا    ٩٠کاتێک کۆمیناکاسیۆنەکان لە نێوان تۆ و کۆمپانیای بیمە تەواو دەبن کەیسەکەت پێادەچنەوە لە زەرف

 ماوەی مامەلەکردن درێژ دەکرێتەوە. 

 

؟   بە چ زمانێک ماملەکردنەکە دەن  

 وونەوە لە دەزگای زیانەکانی ترافیکدا بە سوێدیە  پێداچ

 

؟  چ  راستە بۆ وەکییل یاسانی

ێ یارمەتیت بدات لە ماوەی پیداچوونەوەکەدا لە دەزگای زیانەکانی ترافیکدا، بەالم ئەوە مەرجێک نیە. ئەگەر   دەتوانی نوێنەرێکت هەن 

ێدانی تێچوونەکانی نوێنەرەکە لەالیەن بیمەی ترافیکەوە. ئەگینا  نوینەرت ویست ئەوە کۆمپانیای بیمەیە کە بریار دەدات دەربارەی پ

 بۆ کارکردن لەسەر کەیسەکە. خۆت دەیاندەیت. ئەگەر وەکیل هەبوو پێویسیی بە وەکالەتنامە هەیە  

 

 بچمە دیداری دەزگای زیانەکانی ترافیک؟م دەتوان

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

 نورساوەکاندا ئەنجام دەدرێ. 

 

 پێویستە کۆمپانیای بیمەکەم وەدووی رادەربرییی دەزگای زیانەکانی ترافیک بکەوێت؟

و واتا پێویست ناکات  دەزگای زیانەکانی ترافیک رادەربرینێیک نورساوی پیشکەش دەکات کە راوێژکارانەیە. رادەربرینەکە راویژکارانە بو 

 کۆمپانیای زیانەکانی ترافیک دوای رادەربرینەکە بکەوێت. ئاسانی نیە کۆمپانیای بیمە دوای رادەربرین نەکەوێ. 

 

  دەتوانم سکاال لە رادەربرییی دەزگای زیانەکانی ترافیک بکەم؟

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

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

ا بە هۆی تێ .  وەهادا دەکرێ پیابچیتەوە لە دادگا نەک رادەربرییی دەزگاکە. یاسای البردنی رسی ێ  ماوەی دریژ لەوانەیە گونجاو ن 
پەربوونی

ین زانیاری لەسەر حالەتێیک وەهادا دەتوانی پەیوەندی بە کۆمپانیای بیمەوە بکەیت.  یکێی ی  بۆ نێی
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