
صندوق األسنان

كيفية الحصول 
على تعويض!



للحصول على تعويض يشترط أن:

1. تكون عضوا وتدفع رسوم العضوية. إذا كنت تدفع فقط رسوم المتقاعدين، فلن تستطيع 
الحصول على تعويض.

2. وأنك كعضو جديد قد دفعت االشتراك للنقابة مرة واحدة على األقل.

3. وتقدم اإليصاالت األصلية ومواصفات المعاملة بما في ذلك تاريخ الزيارة إلى IF نقابة 
المعادن في مقاطعة ستوكهولم. 

 وينبغي القيام بذلك عبر رسائل. وليس عبر البريد اإللكتروني أو الوسائط الرقمية األخرى. 

 4. يجب أن يجري العالج من قبل أطباء األسنان في السويد.

وا ذكر رقم العضوية و/أو الرقم الشخصي إضافة إلى البنك والحساب المصرفي الذي سيدفع 
عبره التعويض.

 

ما الذي تحصل عنه على تعويض؟

 1. رعاية األسنان العادية. 
علي سبيل المثال: الفحص، والزيارات لتنظيف األسنان الصحي، وإزالة جير األسنان أو 

 إصالح الثقوب.

 2. نصف النفقات الخاصة بك والتي تصل كحد أقصى إلى 6000 كرون سويدية، ما يعني 
 أنه يمكنك استرجاع 3000 كرون في كل سنة تقويمي كأقصى حد. 

3. زيارات األسنان الخاصة بك والمنجزة بعد 1 يناير\كانون الثاني 2020.



أسئلة&أجوبة

 هل يمكنك الحصول على تعويض إذا كنت عضو في صندوق التامين ضد البطالة فقط؟
.IF ال وهذا ينطبق فقط على أعضاء نقابة عمال المعادن -

 هل يمكن تعويضك عن جبيرة االكريليك؟
- ال فال تحتسب تلك كرعاية أسنان أساسية.

 ماذا عن تبييض األسنان؟
- ال، ال يشمل التعويض أي شكل من أشكال طب األسنان التجميلي.

 هل يمكنك الحصول على تعويض مقدما؟ 
- ال إن صندوق األسنان يعطي التعويض عن النفقات المشحونة. 

 هل هناك أي كارينز)بدون دفع( لهذا؟
- نعم في حال قد تركت نقابة المعادن وكنت عضوا في صندوق التامين ضد البطالة فقط، فتحتاج في هذه الحالة إلى 
إعادة االنضمام إلى النقابة وبعد ستة أشهر من العضوية تستطيع الحصول على تعويض من صندوق طب األسنان.

 هل يمكنك الحصول علي تعويض حتى لو كان لديك عقد طب األسنان الصحي حيث يمكنك دفع مبلغ كل شهر لطبيب األسنان؟ 
- نعم ومع ذلك، يجب عليك تقديم نسخة من العقد واألساس على االوتوجيرو المحتمل.

 هل يحصل المرء على تعويض عن تكاليف رعاية األسنان ألفراد العائلة؟
- ال، هذا ينطبق فقط عليك كعضو تدفع سوم العضوية.

 هل يمكنك الذهاب إلى طبيب بيطري إذا احتاج حيوانك األليف إلى رعاية األسنان؟
- ال، هذا ينطبق فقط عليك كعضو تدفع رسوم العضوية. 

 هل يمكنك الحصول علي تعويض إذا كنت عاطال عن العمل؟
 - نعم، بشرط أن تبقى عضوا في نقابة المعادن IF ولم تَُحل على التقاعد.

 هل يهم في أي بنك لدي حساب؟
- إذا كان لديك حساب بنكي في السويد بنك، فال حاجة لكي تفعل شيئاً. إذا كان لديك حساب في بنك آخر، يجب عليك 

www.swedbank.se/kontoregister :إبالغ سويد بنك بذلك عن طريق

 إذا وصلتني حوالة التعويض البريدية، فماذا علّي أن افعل؟
- عليك في هذه الحالة الذهاب إلى أحد مكاتب السويد بنكد وطلب المساعدة في عملية التحويل. اغتنم الفرصة أيضا 

 لإلبالغ عن حسابك لتدفع لك خالله التعويضات مستقبالً.

 متى يتم دفع التعويض الخاص بي؟
- شهريا إذا قدمت اإليصاالت. وإذا كان لديك عقد صحي لألسنان، فمرتين في السنة.

http://www.swedbank.se/kontoregister


يتم إرسال اإليصاالت أو إيصالها إلى:

IF Metall Stockholms län 
Box 92 202

23 120 ستوكهولم

Glasfibergatan 10, Älvsjö :عنوان الزيارة
إذا كانت لديك أسئلة: 00 816 08-534 


