
 

Trafikskadenämnden, Box 24048, 104 50 Stockholm 

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

 

 מישּפטן בַײם ַאמט ֿפון טרַאֿפיק־ַאװַאריעס
 

ט געװָארן אין ַאן אויטָא־סיבה, מעגט דער ַאמט ֿפון טרַאֿפיק־ קטָאמער, ביסטו ָאדער ַא קרוֿב געװּונדי

ַאזַא ענין ֿפירט  די בַאצָאלונג ֿפון דַײן ֿפַארזיכער־ֿפירמע. די ַארבעט בַײם ַאמט מיט װעגן ַאװַאריעס מישּפטן 

מען דורך אויף שװעדיש. דער מישּפט איז בחינם. די בַאמערקונגען ֿפונעם ַאמט ֿפון טרַאֿפיק־ַאװַאריעס  

צװײ   ן לגבימישּפט גיט איבער זענען עצות צו דער ֿפַארזיכער־ֿפירמע. דער ַאמט ֿפון טרַאֿפיק־ַאװַאריעס

ים און חילוק־דעות. די ָא אינֿפָארמַאציע איז װעגן חילוק־ ֿפַארשײדענע מינים ענינים; ָאבליגַאטָארישע ענינ

 דעות.

 

 חילוק־דעות

לעצטגילטיקן בַאשלוס ֿפון דער ֿפַארזיכער־ֿפירמע װעגן ַא בַאצָאלונג נָאך ַא שָאדן  טָאמער, הָאסטו געקרָאגן ַא  

ן אויף ַא מישּפט בַײם ַאמט ֿפון  טן בַאשלוס, קענסטו ַאּפליקיריֿפון ַאן אויטָא־סיבה און דו ביסט ניט צוֿפרידן מ

 חילוק־דעות. טרַאֿפיק־ַאװַאריעס. װערט דַײן ענין ַא 

 

 צי קען איך ַאלײן ַאּפליקירן אויף ַא מיּשפט בַײם ַאמט ֿפון טרַאֿפיק־ַאװַאריעס? 

איבערגעגעבן ַא לעצטגילטיקן בַאשלוס אינעם ַאקטועלן ענין, קענסטו  טָאמער, הָאט דַײן ֿפַארזיכער־ֿפירמע

. ֿפַאר דעם, מוזטו זיך ָאבער שטעלן אין ֿפַארבינדונג מיט דער ַאּפליקירן בַײם ַאמט ֿפון טרַאֿפיק־ַאװַאריעס

. טָאמער, , שלעכטן בַאשלוסַײן מײנונגּפרָאבירן צו ֿפַארענדערן דעם, לויט ד ּכדי צו  ֿפַארזיכער־ֿפירמע 

, קענסטו ַאּפליקירן בַײם ַאמט  ֿפַארענדערט די ֿפירמע ניט דעם בַאשלוס און איר זענט ניט מסּכים װעגן דעם 

 ֿפון טרַאֿפיק־ַאװַאריעס.

 

 די ָא ענינים: װעגן  מישּפט אַ  מע קען למשל ַאּפליקירן אויף

 צי איז דַײנע ּפרָאבלעמען צוליב דער אויטָא־סיבה צי ניט •

 װיֿפל איז די מעדיצינישע אינװַאלידקײט נָאך דער אויטָא־סיבה •

 װיֿפל געלט הָאסטו ֿפַארלוירן צוליב דעם אויטָא־סיבה •

 צי איז דַײן ענין ּפרעסקריבירט צי ניט •

 

 די טרַאֿפיק־ֿפַארזיכערונג־ֿפַארײניקונג

( דַײן ענין, קענסטו זיך ניט װענדן גלַײך צום TFF) טרַאֿפיק־ֿפַארזיכערונג־ֿפַארײניקונג דיטָאמער, בַאהַאנדלט 

מיטן בַאשלוס, הָאסטו שטענדיק דָאס רעכט צו  ַאמט ֿפון טרַאֿפיק־ַאװַאריעס. טָאמער, ביסטו ניט צוֿפרידן 

ין צום ענ ן דײַ  ַארַײן  װָאס שיקט TFFנעמען דַײן ענין צום ַאמט ֿפון טרַאֿפיק־ַאװַאריעס. דַאן, װענדסטו זיך צו 

װעט צושיקן דעם ַאמטס  TFF. װעגן אים  מישּפט איבערגעבן אַ ון טרַאֿפיק־ַאװַאריעס ּכדי מע זָאל ַאמט ֿפ

 צו דיר. בַאמערקונגען

 

 װי ַאזוי ֿפירט מען דורך דעם מישּפטן?

דו קענסט ַאֿפליקירן אויף ַא מישּפט בַײם ַאמט ֿפון טרַאֿפיק־ַאװַאריעס דיגיטַאליש ָאדער דורך ַא   .1

רמולַאר װָאס מען שיקט ַארַײן דורך ּפָאסט. מע געֿפינט די ֿפָארמולַארן אויֿפן אמטס ּפַאּפיר־ֿפאָ 

. דו מוזט בַײלײגן דער ֿפַארזיכער־ֿפירמעס בַאשלוס אינעם  www.trafikskadenamnden.se, װעבזַײטל

 נָאך דעם בַאשליסטו ַאלײן װָאס מַאטעריַאל צו בַײלײגן. ַאּפליקַאציע.ַאקטועלן ענין צו דער 

טָאמער, הָאסטו בַאמק־ סטו ַא בַאשטעטיקונג װעגן דעם. גװען מע רעגיסטרירט דעם ענין קרי .2

ו ֿפָאלגן דעם ענין דיגיטַאליש אויף "מַײנע זַײטלעך" דורכן ַאמטס  טקענס(,  BankIDאידענטיֿפיקַאציע )

 װעסטו קריגן אינֿפָארמַאציע דורכן ּפָאסט. ,יב ניט. אוװעבזַײטל

http://www.trafikskadenamnden.se/


 

 

 

2 (2) 

די ֿפַארזיכער־ֿפירמע שיקט צו איר ענטֿפער אויף דַײן ַאּפליקַאציע צום ַאמט ֿפון טרַאֿפיק־ַאװַאריעס. די   .3

 מישּפט בַײם ַאמט.  אין שײכות מיטןֿפַארזיכער־ֿפירמע װעט בַײלײגן די דָאקומענטן איר װילט ניצן 

זען ַאלדי מַאטעריַאלן קענסטו צולײגן עּפעס אויב דו װילסט. גיב ָאבער ַאכט; דו װען דו הָאסט גע .4

קענסט נָאר צולײגן ַאזַא מַאטעריַאל װָאס די ֿפַארזיכער־ֿפירמע הָאט שוין געזען. טָאמער, װילסטו, 

קודם צושיקן צו דער ֿפַארזיכער־ֿפירמע   זײע מעדיצינישע צערטיֿפיקַאטן, מוזטו למשל, ַארַײנשיקן נײַ 

 ּכדי זײ זָאלן קענען איבערטרַאכטן איר בַאשלוס.

דַײן ענין אויף ַא טרעֿפונג און שרַײבט דערנָאך   װעגן דער ַאמט ֿפון טרַאֿפיק־ַאװַאריעס מישּפט .5

 װעגן זַײן מײנונג. בַאמערקונגען

 צו צו דיר און דער ֿפַארזיכער־ֿפירמע. בַאמערקונגעןנָאכן מישּפט שיקט מען דעם ַאמטס  .6

 

 דו װילסט אין משך ֿפונעם ַאמטס בַאהַאנדלונג. נָאר װען דו קענסט צוריקנעמען דַײן ַאּפליקַאציע 

 

 װי לַאנג װעט דער ַאמט ֿפון טרַאֿפיק־ַאװַאריעס מישּפטן דעם ענין?

אין,  װעט מען דעם ענין מישּפטן ,ֿפַארטיקשוין ציע צװישן דיר און דער ֿפַארזיכער־ֿפירמע איז װען די קָאמוניקאַ 

 . ס'טרעֿפט זיך ַאז מען מוז ַאן ענין בַאהַאנדלען אין משך ֿפון ַא לענגערער צַײט.ַארום  טעג 90 צום מערסטנס,

 

 װָאס שּפרַאך ניץ מען אין די דָאקומענטן?

 מישּפטן בַײם ַאמט ֿפון טרַאֿפיק־ַאװַאריעס אויף שװעדיש. מע ֿפירט דורך דעם 

 

 װעלכע ּכללים גילטן ֿפַאר ַא יורידישן ֿפָארטרעטער?

דו קענסט יָא הָאבן ַא יורידישן ֿפָארטרעטער װָאס העלֿפט דיר אין משך ֿפומעם מישּפטן בַײם ַאמט ֿפון  

טָאמער, װילסטו ַא יורידישן ֿפָארטרעטער, בַאשליסט די  טרַאֿפיק־ַאװַאריעס, ָאבער עס איז ניט קײן ֿפָאדערונג. 

ֿפַארזיכער־ֿפירמע אויב זי זָאל צָאלן ֿפַאר דעם ָאדער ניט. אויב ניט מוזטו צָאלן ַאלײן. טָאמער, הָאסטו ַא  

 ענין.  לגבי דעם בלעטל װעגן דעם יורידישן ֿפָארטרעטער, מוזטו ַארַײנשיקן ַא 

 

 בַײ די טרעֿפונגען בַײם ַאמט ֿפון טַאֿפיק־ַאװַאריעס? צי מעג איך יָא ָאנטײלנעמען  

ניט ָאנטײלנעמען בַײ דער טרעֿפונג װּו מע בַאהַאנדלט דַײן ענין. מע   ןדַײן יורידישער ֿפָארטרעטער טָאר און דו

 בַאהַאנדלט דעם ענין נָאר מיט שריֿפטלעכע דָאקומענטן. 

 

 ֿפונעם ַאמט ֿפון טרַאֿפיק־ַאװַאריעס? ונגעןבַאמערקצי מוז די ֿפַארזיכער־ֿפירמע ֿפָאלגן די 

ֿפונעם ַאמט ֿפון טרַאֿפיק־ַאװַאריעס זענען עצות. דָאס הײסט ַאז די ֿפַארזיכער־  בַאמערקונגעןדי שריֿפטלעכע 

 . בַאמערקונגעןֿפירמע מוז זײ ניט ֿפָאלגן. געװײנטלעך ֿפָאלגן, ָאבער, די ֿפַארזיכער־ֿפירמעס די 

 

 ? ֿפונעם ַאמט ֿפון טרַאֿפיק־ַאװַאריעס בַאמערקונגעןצי קען איך ַאּפעלירן די 

. טָאמער, ביסטו ניט צוֿפרידן מיט די  ֿפונעם ַאמט ֿפון טרַאֿפיק־ַאװַאריעס בַאמערקונגעןמע קען ניט ַאּפעלירן די 

, בַאמערקונגען  ָאדער הָאט דַײן ֿפַארזיכער־ֿפירמע ניט ֿפַארענדערט איר בַאשלוס לויט די בַאמערקונגען

קענסטו נעמען דעם ענין צום ַאלגעמײנעם געריכט. דַאן, מישּפט מען װעגן דער ֿפַארזיכער־ֿפירמעס בַאשלוס  

עסקריּפציע. ֿפַאר װַײטער . ס'קען זַײן דָא רעלעװַאנטע ּכללים װעגן ּפרבַאמערקונגעןאון ניט דעם ַאמטס 

אינֿפָארמַאציע װעגן ַאלדי ּכללים אין ַאזַא סיטוַאציע זָאלסטו זיך שטעלן אין ֿפַארבינגונג מיט דַײן 

 ֿפַארזיכערֿפירמע. 

 

 www.trafikskadenamnden.seװַײטער אינֿפָארמַאציע איז דָא אויף  


