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ک میته صدمات در تراف  برر در 
 

ک  تواند   میته صدمات در تراف دە است  ک صدمه د ک حادثه در تراف ان شما در  ا  از نزد ر شما  ا

ان   ه ز میته  ه پروندە در این  د  ان صدمات فردی را برر کند. رس مه شما برای ج کت ب غرامت 

میته صدمات د ان است. اظهار نظر  ه  سوئدی انجام  شود. این برر را مه جن کت ب ک برای  ر تراف

ع پروندە را برر  کند؛ پروندە های الزا و پرو  ک دو ن میته صدمات در تراف ندە های مشاورە ای دارد. 

. این برگه اطالع رسا در مورد پروندە های حل اختالف است.   اختال

 

 پروندە های حل اختالف 

مه خود در  کت ب  از  ا م ن ک تصم ر  مه شخص ثالث ( ا ) درافت  trafikförsäkringenمورد غرامت صدمات فردی از ب

د   د درخواست کن  توان د  س  ن م را ککردە و از آن تصم  کند. در اینصورت پروندە شما   میته صدمات در تراف آنرا برر

 شود.     ک پروندە حل اختالف تل  

 

ا من خودم  توانم از   ک درخواست کنم پروندە ام را برر کند؟میته صدمات آ  در تراف

د از   ش از آنکه بتوان کپ     میته صدمات در تراف م نها ک تصم مه شما  کت ب   س ا  کند  د پروندە را برر درخواست کن

مه خود تماس   کت ب ا    س ا   س شما همچن اشد. س د صادر کردە  اش  کردە    گرفته و س  را که شما از آن نارا تصم

د از    توان د  ه توافق نرس اهم   ندهد و شماها  م خود را تغی مه تصم کت ب ر   دادە شود. ا د تغی میته صدمات در  هس

ک  کند.  تراف م را برر د تصم  درخواست کن

 

د برای برر آنها  د:  مثال برای مواردی که  توان  درخواست کن

 ا نه ک بوجود آمدە   های شما بر اثر حادثه در تراف ا ناراح  اینکه آ

  ک س از حادثه در تراف   ت پزش  درجه معلول

  ک س از حادثه در تراف  از دست دادن درآمد 

  ا نه ه شما شامل مرور زمان شدە  ا قض  اینکه آ

 

مه شخص ثالث  انجمن ب

ه پروندە شما توسط  ر  مه شخص ثالث ( ا ه   )TFFانجمن ب ما  د مستق  توان  شود ن   د کرس   میته صدمات در تراف

شه حق دارد پروندە توسط   د هم  هس م نارا ک تصم ر از  د. ا کمراجعه کن  شود. ذر   میته صدمات در تراف برر

د تا آنها پروندە را   گ مه شخص ثالث تماس  ا انجمن ب ه   اینصورت شما    کبرای برر ند.  میته صدمات در تراف  فرس

 

 برر چگونه انجام  شود؟ 

ه   .١   ن این جیتا ک درخواست د د   توان کشما  رم درخواست را چاپ کردە و   میته صدمات در تراف
ُ
ا ف د  فرس

ت   سا رم درخواست را در و
ُ
د. ف ست کن ک ُ    www.trafikskadenamnden.se، میته صدمات در تراف دا  پ

ا   ل پروندە  م د. برای ت مه کن  شود را ضم ه ای که قرار است برر مه در قض کت ب م   تصم س ا د. شما  کن

س ه درخواست شما جواب دهد. س مه  کت ب ا اسناد و   سایر اسناد و مدارک دست نگهدارد تا  د پروندە را   توان

د.  ل کن م  مدارک مورد نظرتان ت

٢.  )  ان ر شناسه  د. ا  کن ت درخواست خود درافت  ا ه  د ک تأی ت شدە و    BankIDپروندە شما ث د  اش )داشته 

ت   سا د پروندە تان را در "صفحات من" در و کتوان د. در سایر مو  میته صدمات در تراف ی کن گ ات از  پ ات ارد م

 شود.    ست انجام  ُ ق    ط

ه   .٣ ه درخواست شما را  اسخ خود  مه شما  ککت ب مه اسناد و   میته صدمات در تراف کت ب  کند.  ارسال 

 توسط   ام برر  خواهند هن  که  ک مدار  کند.  میته صدمات در تراف مه  ناد کنند را ضم  ه آنها اس

د. اوجه داشته   .٤ ل کن م د پروندە را ت  خواه ی  ا چه چ د که   ش د متوجه   شما اوراق پروندە را مرور کن وق

ک   د   خواه طور مثال  ر  اشد. ا دە  مه تان آنها را د کت ب د که  ل کن م د ت  توان ا مواردی  د که فقط  اش



 

 

 

2 (2)

د  گوا فرس د   جد  پزش ک گوا د   خواه ر  اشد. ا دە  مه تان آنرا د کت ب   س ا د  فرس د   جد  پزش

اشد.   مه تان موضع خود در مورد  آنرا اعالم کردە  کت ب   س  ا

ک اظهار نظر نوشته .٥ س   دهد و س  قرار  ک جلسه مورد برر ک پروندە شما را در   شود    میته صدمات در تراف

 شود.   ک درج  میته صدمات در تراف ص  شخ  که در آن 

ک  اظهار نظر  .٦  شود.  میته صدمات در تراف مه ارسال  کت ب  برای شما و   س از برر

 

 پروندە توسط   کشما در طول برر د.  میته صدمات در تراف گ س  از  د درخواست خود را   توان د  اش ل   هر زمان که ما

 

ک چه مدت طول  کشد؟میته صدمات برر توسط    در تراف

 که  ا ه پروندە شما م هن   د اشد رس مه تمام شدە  کت ب  شما و  اطات ب ات و ارت    ٩٠ات  کشد. در بر روز طول 

د شود.   تمد  موارد ممکن است مدت زمان برر

 

 

اشد؟ س  ا ا  ه چه ز  اسناد و مدارک پروندە 

 در    شود. میته صدمات برر ه زان سوئدی انجام  ک   در تراف

 

 

قضا چه مقررا وجود دارد؟  ک نمایندە حقو  برای 

 پروندە در   ه شما در مراحل برر د تا  اش  داشته  قضا ک نمایندە حقو د   توان مک کند، میته صدمات شما  ک  در تراف

د   اش  داشته  قضا د نمایندە حقو ل هس ر ما ست. ا  ن ط الز  این  ک در مورد پرداخت  میته صدمات و در تراف

 کند. د ی  م گ نه های او تصم اشد  ه  وجودد اشته  قضا د. نمایندە حقو  خودتان پرداخت کن س ا  اینصورت  ر غ

م گردد.  سل  در پروندە  س ا وطه  التنامه م  و

 

ا من  توانم در جلسه برر توسط   اشم؟میته صدمات آ کت داشته  ک   در تراف

 پروند د در جلسه برر  توان  ن قضا ا نمایندە حقو  شما  ات کت  فقط بر مبنای محت د. این برر اش کت داشته  ە 

 شود.   پروندە انجام 

 

ت کند؟  ک را رعا میته صدمات در تراف س اظهار نظر  ا مه من  کت ب ا   آ

ه مشاورە ای دامیته صدمات  ه مشاورە ای دارد. اینکه اظهارنظر جن  کند که جن  ارائه  ک اظهارنظر کت ک  ه این  در تراف رد 

عادی است.  ت نکند امری غ مه اظهارنظر را رعا کت ب ت کند. اینکه   ندارد آنرا رعا مه الزا کت ب  معناست که 

 

اض کنم؟  ک اع میته صدمات در تراف ه اظهارنظر  ت  س ا  توانم    آ

میته صدمات  ه اظهارنظر  ت   توانس ک ن اض ک در تراف م  اع مه شما تصم کت ب ا  د  س  ن ر از اظهارنظر را رد. ا

مه   کت ب م  د. در اینگونه موارد تصم  اقامه دعوی کن اە عمو ک داد د در   توان  ندهد  خود را مطابق اظهار نظر تغی

 شود نه اظهارنظر     اە دادر ه مرور زمان ممیته صدمات توسط داد وط  ک. مقررات م اررد داشته  در تراف مکن است 

ارە مقررات م   در  ش د. اشد. برای کسب اطالعات ب گ مه تان تماس  کت ب ا    س ا   ت ها  وضع ه چن  وط 

 

د:  دا  کن ت پ سا ش را در این و  www.trafikskadenamnden.se اطالعات ب


